ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7/2015 ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2015

ASSISTENTS
President:
Sr. Joan Playà Guirado, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Tinents d’alcalde:
Sr. Antoni Pons Vilaplana, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Sra. Susanna Solé Sabaté, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Sra. Maria Isabel Méndez Fernández, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal
Sr. Joaquim Sardà Alsina, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Sr. Salvador Segura Juni, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Regidors/es:
Sr. Sergi Bonilla Sellarès, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Sr. Enrico Martinelli, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Sra. Melania Solís Cintas, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa
Sra. María Dolores Conde Domínguez, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
Sra. Ana Belén Gallego Rubio, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
Sr. David Vidal Morral, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
Sra. Consol Benayas Díaz, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
Sr. Alberto Matallanas Carrillo, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
Sra. Natàlia Boya Roca, de Convergència i Unió
Sra. María Lourdes Santiago Azcón, de Convergència i Unió
Sr. Manuel Lora Vicente, de Ciutadans-Castellbisbal (C’s)
Convidada assistent:
Sra. Sandra Cerdà Gómez, interventora
Secretària-general:
Sra. María José Fernández Ruiz
A la sala de sessions de l’Ajuntament de Castellbisbal, a les 20.00 h del dia 27 de juliol
de 2015, es reuneix la corporació plenària municipal en primera convocatòria,
integrada per l’alcalde, Sr. Joan Playà Guirado, els tinents d’alcalde, els regidors i la
convidada esmentats més amunt, assistits per la secretària general Sra. María José
Fernández Ruiz, amb la finalitat de dur a terme la sessió ordinària del Ple de la
corporació.
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1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2015
Obert l’acte pel president aquest pregunta si hi ha alguna puntualització per fer a
l’esborrany de l’acta de la darrera sessió. Com que no n’hi ha cap, els assistents, per
unanimitat, aproven l’acta de la sessió del dia 13 de juliol de 2015.
2. ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES GENERALS DE
L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2014
L’alcalde dona veu al portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, donat que
va tramitar l’expedient a l’anterior mandat. El Sr. David Vidal comenta que es tracta
d’uns comptes sanejats i que deixa capacitat per fer els serveis necessaris i donar
els ajuts públics escaients.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, felicita al Departament de Serveis Econòmics
i als regidors de l’anterior mandat per la gestió dels comptes que ara s'aproven.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria simple, amb els vots a favor del
grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, del grup de Convergència i Unió i del
grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) i l’abstenció del grup d’Alternativa per
Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, la proposta
d’acord següent:
2. Atès que en data 11 de maig de 2015 aquesta Alcaldia va presentar els Comptes
Generals de l’exercici de 2014 a la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament.
Atès que fins el dia 29 de maig de 2015 es va poder examinar tota la documentació
relativa al Comptes General i que el mateix dia es va reunir de nou la Comissió
Especial de Comptes, per informar-los favorablement.
Atès que es van exposar al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de data 9 de juny de 2015, sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació al
respecte.
Per tot això, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament els Comptes Generals de l’Ajuntament
corresponents a l’exercici econòmic 2014, de conformitat amb allò establert als articles
208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SEGON.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic del 2014 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
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determinen els articles mencionats en l’apartat anterior.

3. ACORD DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
L’alcalde explica que es tracta d’una tramitació que no representa ni més ni menys
ingressos o despeses sinó que són transferències de crèdit d’unes partides a d’altres
segons les necessitats i que, bàsicament, són dintre dels mateixos departaments.
També s’ha aprofitat per modificar un error en inversions en el número de partida.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, pregunta quines entitats han vist disminuïdes
les seves subvencions i si s’ha parlat amb elles i quins criteris s’han utilitzat per fer la
modificació de les quanties.
L’alcalde explica que no es tracta de cap retallada de subvencions sinó que algunes
entitats van fer previsions a l’alça i desprès s’ha vist que no era necessari, per tant,
tenen un sobrant que s’aprofita per suplementar altres que són deficitàries, i explica
que les entitats són sabedores d’això, estan d’acord i per tant no serà una sorpresa
per a ningú.
La Sra. Boya diu que tenen entès que hi ha uns diners que s’ha eximit de pagar a la
Diputació i pregunta la quantia, i la interventora respon que són uns 200.000 €
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-E i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), els vots en contra del grup
de Convergència i Unió i l’abstenció del grup del Partit dels Socialistes de CatalunyaCP, la proposta d’acord següent:
3. 1.Vist l’escrit presentat pel Departament d’Esports de 3 de juliol de 2015, on es
sol·licita una modificació del pressupost per import de 31.181 euros per mitjà d’una
transferència de crèdits, per poder atendre les despeses de funcionament de la illa
esportiva.
Vist que els crèdits disponibles en l’aplicació pressupostària 06 3410 226200, despeses
de funcionament, són insuficients per l’increment de la despesa que es preveu que es
necessitarà.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, proposant l’aplicació pressupostària 06 3410 489060,
subvencions esportives.
Així mateix, es proposa una modificació de l’annex de subvencions nominatives
d’esports, del pressupost municipal, per un import de 31.181 euros, que afecta a les
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entitats Unió Esportiva Castellbisbal, Club de bàsquet, Club Futbol Sala, Club Patí,
Castell Club Petanca, Esport Motor, Club Korfball, Club Triatló, Club Tir amb Arc i Club
Aeromodelisme Castellbisbal.
2.Vist l’escrit del Departament de Solidaritat de 15.07.2015, on es sol·licita una
modificació pressupostària per import de 500 euros per mitjà de transferències de crèdit,
per poder atendre les despeses de les campanyes de sensibilització.
Vist que els crèdits disponibles en l’aplicació pressupostària 22 2310 226907,
campanyes sensibilització són insuficients per finançar la despesa que es preveu que
es necessitarà.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, proposant l’aplicació pressupostària
22.2310.489220,
subvencions solidaritat.
3. Vist l’escrit del Departament de Serveis Territorials de 15.07.2015, on es sol·licita una
modificació pressupostària per import de 1879,13 euros per mitjà de transferències de
crèdit, per poder atendre les despeses de la conservació dels edificis municipals.
Vist que els crèdits disponibles en l’aplicació pressupostària 13.9200.212000,
conservació edificis, són insuficients per finançar la despesa que es preveu que es
necessitarà.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, proposant l’aplicació pressupostària
03.1330.226021,
campanyes informatives.
4. Vist l’escrit del Departament de Contractació i Compres de 16.07.2015, on es sol·licita
una modificació pressupostària per import de 19.000 euros per mitjà de transferències
de crèdit, per poder atendre les despeses de material d’oficina, material fungible i
material inventariable i mobiliari previstes fins a final d’any, per un import total de 19.000
euros.
Vist que els crèdits disponibles en les aplicacions pressupostàries núm.
08.9200.220000, material d’oficina, 08.9200.220020 material fungible i núm
12.9200.625000 material inventariable i mobiliari són insuficients per finançar la
despesa que es preveu que es necessitarà.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, proposant l’aplicació pressupostària 04.9320.227080, gestió
recaptació.
5. Vist l’escrit del Departament de Secretaria, de 16.07.2015, on es sol·licita una
modificació pressupostària per import de 6.000 euros per mitjà de transferències de
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crèdit, per poder atendre les despeses de missatgeria i d’anuncis en diaris, per un import
de 6000 euros.
Vist que els crèdits disponibles en les aplicacions pressupostàries núm.
08.9200.222990, despeses missatgeria i núm 08.9200.226030 anuncis en diaris són
insuficients per finançar la despesa que es preveu que es necessitarà.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, proposant l’aplicació pressupostària 04.9320.227080, gestió
recaptació.
6. Vist que en el pressupost municipal s’ha consignat un import de 49.069 euros, per a
les despeses de la restauració de l’Ermita de St Joan Benviure en l’aplicació
pressupostària núm 12.3360.611004.
Vist que d’acord amb la informació de l’inventari municipal aquesta despesa s’hauria de
comptabilitzar a l’aplicació pressupostària núm 12 3360 622005, de construccions
edificis.
Es proposa per part del Departament d’Intervenció modificar l’aplicació pressupostària
d’aquesta despesa, concretament aprovar un crèdit extraordinari de 49.069 euros a
l’aplicació pressupostària núm 12 3360 622005, restauració ermita St Joan Benviure,
finançat amb una baixa del crèdit de 49.069 euros de l’aplicació pressupostària núm.
12.3360.611004.
2.- Contingut:
El present expedient es composa de les següents operacions:
2.1. Transferència de crèdits (art.179 i 180 del TRLRHL):
Despeses que cal finançar:
Transferència de crèdits positiva:
Aplicació
06 3410 226200
22 2310 226907
13 9200 212000
08 9200 220000
08 9200 220020
12 9200 625000
08 9200 222990
08 9200 226030

Descripció
Despeses funcionament illa esportiva
Campanyes de sensibilització
Conservació edificis
Material d’oficina
Material fungible
Material inventariable i mobiliari
Despeses missatgeria
Anuncis en diaris

Import
31.181,00
500,00
1.879,13
8.000,00
4.000,00
7.000,00
1.500,00
4.500,00
58.560,13

Total increment de crèdits: 10.200,00 euros.
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Finançament que es proposa:
Transferència de crèdits negativa:
Aplicació
06 3410 489060
22 2310 489220
03 1330 226021
04 9320 227080

Descripció
Subvencions esportives
Subvencions solidaritat
Campanyes informatives
Gestió recaptació

Import
31.181,00
500,00
1879,13
25.000,00
58.560,13

Total baixes de crèdits: 10.200,00 euros.
2.2 Crèdits extraordinaris (art.177 del TRLRHL):
Aplicació
12 3360 622005

Descripció
Restauració Ermita Sant Joan Benviure

Import
49.069,00
49.069,00

Finançament:
- Baixes de crèdits (aplicació pressup núm 12.3360.611004 restauració Ermita St Joan
Benviure)...........................................................................................49.069,00 euros.
2.3 Modificació annex del pressupost de subvencions nominatives Esports
L’annex de subvencions nominatives del pressupost d’esports es modifica segons el
detall següent:

SUBVENCIONS ENTITATS D'ESPORT

ATORGAT 2015

UNIÓ ESPORTIVA

19.750 €

CLUB BÀSQUET

26.000 €

FUTBOL SALA

13.818 €

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC

4.292 €

CLUB PATI CASTELLBISBAL

14.034 €

CLUB PETANCA CASTELLBISBAL
CASTELL CLUB PETANCA
CLUB TENNIS
ESPORT MOTOR

3.706 €
0€
3.268 €
10.527 €

CLUB BOXA CASTELLBISBAL

1.440 €

ASSOCIACIÓ KÀRATE RIU KASE

1.440 €
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SOCIETAT CAÇADORS
CLUB KORFBALL CASTELLBISBAL
CLUB ESCACS

663 €
2.321 €
300 €

MINDUNDIS TEAM

9.000 €

CLUB AEROMODELISME CASTELLBISBAL

1.000 €
0€

TIR AMB ARC
CLUB HANDBOL CASTELLBISBAL

1.250 €

AUTOMÒBIL CLUB POTARROJOS

3.984 €

CLUB TRIATLÓ CASTELLBISBAL

400 €

AEE IES CASTELLBISBAL

300 €

ESCOLA MARE DEU MONTSERRAT

500 €

ESCOLA BENVIURE

300 €

ESCOLA ELS ARENYS

300 €

ESCOLA LES VINYES

300 €

INSTITUT CASTELLBISBAL

300 €

TOTAL

119.193 €

2.4 Resum de l’expedient de modificació pressupostària:

Ingressos __
Despeses
Crèdits extraordinaris
49.069,00
Transferències de crèdit positives
58.560,13
Transferències de crèdit negatives
-58.560,13
Baixes de crèdits
-49.069,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vistos els informes tècnics emesos pel diferents gestors pressupostaris municipals.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció municipal.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar les transferència de crèdits, per un import total de 58.560,13 euros, segons
la relació anterior.
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SEGON.- Aprovar el crèdit extraordinari, per un import de 49.069,00 euros, , finançat
mitjançant una baixa de crèdit pel mateix import de l’aplicació pressupostària núm 12 3360
611004.
TERCER.- Aprovar la modificació de l’annex de subvencions nominatives d’esports,
segons la relació de l’apartat 2.3 d’aquest acord.
QUART.- Exposar al públic l’expedient en la forma i terminis que estableix l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i considerar-lo definitivament aprovat si
no es presenten reclamacions, no sent necessari l’adopció d’un altre acord.

4. ACORD D’APROVACIÓ DE LA 1A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2015 I DE
LA RLT
El Sr. Sardà, d’Alternativa per Castellbisbal-E i regidor de Recursos Humans, explica
que es tracta d’aprovar la creació d’una plaça de personal eventual. D’altra banda
s’amortitzen les dues places creades pel govern anterior.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) manifesta que encara que estigui bé
potenciar la Cultura, considera que altres temes com l’Ocupació i la feina també són
molt importants.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) i l’abstenció dels grups de
Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, la proposta d’acord
següent:
4. La plantilla del personal funcionari, laboral i eventual corresponent a l’exercici 2015,
va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 1 de desembre de
2014, entenent-se definitivament aprovada per quan no s’han presentat al.legacions en
el termini d’exposició pública.
Atès que es considera necessari comptar amb l’assessorament especial d’un
responsable de desenvolupament cultural, patrimonial i turístic, adscrit a l’Àrea de
Cultura.
Atès que respecte al personal eventual, d’acord a l’article 8.2. c) i 12 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el seu nomenament té caràcter no
permanent i, per tant, a efectes del seu nomenament, li seria d’aplicació el que preveu
l’article 21 Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos generals de
l’Estat per l’any 2015, respecte al personal temporal.
Atès que l’esmentat article estableix que durant l’exercici 2015 no es procedirà a la
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal
o de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
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inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que el lloc de treball que es proposa, es destina a un sector que es considera
prioritari i la necessitat que es pretén cobrir és urgent i inajornable.
Atès que s’ha de modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per la
seva adequació a la determinació de les característiques del personal eventual.
Atès que l’article 104 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del Règim local (article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) preveu, pels municipis amb
població superior a 10.000 i inferior a 20.000 habitants, un màxim de dos llocs de
treball que correspongui a personal eventual
Vist que al vigent pressupost 2015, existeix consignació pressupostària suficient per la
modificació de la plantilla de personal i no comporta una superació dels crèdits
pressupostaris consignats a aquest efecte.
Atès els articles 28 i següents del Text únic de la Llei de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 27 del Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals que
estableix la possibilitat de que las plantilles un cop aprovades puguin ser modificades
per l’ampliació, supressió o millora dels serveis i per raons organitzatives internes al llarg
de l’exercici de que es tracti, sempre i quan existeixi consignació pressupostària suficient.
Atès que és competència del Ple l'aprovació de la plantilla de personal i l’aprovació de
la relació de llocs de treball, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2 j) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal eventual d’acord
al següent detall:
-

Creació d’una plaça de responsable de desenvolupament cultural, patrimonial i
turístic, personal eventual, del grup de titulació C, subgrup C1.

-

Amortització d’una plaça de responsable d’ocupació, personal eventual, grup de
titulació A, subgrup A2

-

Amortització d’una plaça de responsable desenvolupament empresarial i
competitiu, personal eventual, grup de titulació C, subgrup C1

SEGON.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, en els
termes següents i incorporar-ho a l’organigrama, d’acord amb el detall següent:
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Creació del lloc de treball següent:
DENOMINACIÓ
Àrea Cultura
Departament Cultura
Responsable de desenvolupament
cultural, patrimonial i turístic

RÈGIM

Eventual

GR

CE

JORNADA

------

Ordinària (40 hores setmanals)

GR

CE

JORNADA

A2

------

Ordinària (40 hores setmanals)

C1

------

Ordinària (40 hores setmanals)

C1

Amortització dels següents llocs de treball:
DENOMINACIÓ
Àrea de Gabinet d’Alcaldia
Departament d’Alcaldia
Responsable d’ocupació
Àrea de Serveis Territorials
Departament d’activitats
Responsable de desenvolupament
empresarial i competitiu

RÈGIM

Eventual

Eventual

TERCER.- Exposar al públic l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
eventual, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província durant un termini
de 15 dies hàbils, amb el ben entès que si havent transcorregut l'esmentat termini no
s'ha presentat cap reclamació o al·legació al respecte, s'entendran definitivament
aprovades.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, publicar la modificació de la plantilla al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, remetre
còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el
termini de trenta dies des de la seva aprovació, tal com preveu l'art. 28 del Reglament
de personal al servei de les Entitats Locals (D. 214/1990).
CINQUÈ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificar-ho a la Junta de
personal i al Comitè d’empresa.

5. ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’UN ACORD DE PLE DEL
CARTIPÀS
L’alcalde explica que es tracta de fer un canvi del representant municipal a Aigües
Castellbisbal, Empresa Mixta, SL que a partir d’ara serà el Sr. Joaquim Sardà i no el
Sr. Joan Playà.
El Sr. David Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, diu que el seu grup ja
havia demanat aquest canvi i que hi estan d’acord.
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Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-E, del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de
Ciutadans-Castellbisbal (C,s) i l’abstenció del grup de Convergència i Unió, la proposta
d’acord següent:
5. Vist que en sessió extraordinària celebrada el 13 de juny de 2015 es va constituir la
nova corporació municipal resultant de les eleccions locals del 24 de maig de 2015.
Vist que de conformitat al que es disposa a l’art. 38 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), en la sessió extraordinària del Ple de 13 de juliol de 2015 es va
acordar la designació de representants de la corporació municipal a òrgans col·legiats.
Vist que, posteriorment, s’ha considerat la modificació de la designació del representant
municipal a Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, SL.
En conseqüència, s’acorda:
ÚNIC.- Modificar la representació de la corporació municipal a l’entitat Aigües de
Castellbisbal, Empresa Mixta, SL, d’acord amb el detall següent:
On diu:
b) D’Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, SL, com a titular l’alcalde, Sr. Joan
Playà Guirado, com a suplent el tinent d’alcalde, Sr. Antoni Pons Vilaplana.
Ha de dir:
b) D’Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, SL, com a titular el tinent d’alcalde,
Sr. Joaquim Sardà Alsina, com a suplent el tinent d’alcalde, Sr. Antoni Pons
Vilaplana.

6. ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ D’HABITANTS A
1 DE GENER DE 2015
A continuació s’examina el dictamen sobre l’aprovació de la revisió anual del Padró
d’Habitants a 1 de gener de 2015 i, seguidament, es passa al torn de votacions i
s’aprova, per unanimitat, la proposta d’acord següent:
6. Atès el que es disposa a l’art. 81 i 82 del RD 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, en
redacció donada per RD 2612/1996, de 20 de desembre, de conformitat al qual els
Ajuntament han d’aprovar la revisió dels seus padrons municipals d’habitants amb
referència a data de 1 de gener de cada any, formalitzant l’actualizació de les
variacions realitzades i les comunicades per l’INE, pel mateix exercici.
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Atès el que es disposa a la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots
secretaria, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’INE , per la que es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
Municipal d’Habitants i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials
de població. (BOE de 23.11.2005).
Atès que la competència per a la revisió anual del Padró d’habitants correspon al Ple
municipal d’acord al que es disposa a l’art. 81 del RD 1693/1986, de 11 de juliol.
Per tot això exposat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró d’Habitants municipal amb referència a 1
de gener de 2015, segons el resum numèric general següent:

1.-VARIACIONS EN EL NÚMERO D'HABITANTS:
Població de Dret a 1.1.2014:
Altes des de 1.1.2014 a 1.1.2015:
Baixes des de 1.1.2014 a 1.1.2015:

TOTAL
12.434
608
678

HOMES
6.333
308
367

DONES
6.101
300
311

Població de Dret a 1.1.2015:

12.364

6.274

6.090

2.- POBLACIÓ DE DRET DE CASTELLBISBAL DIVIDIDA PER SECTORS:
SECTOR
NUCLI URBÀ
SANTA RITA
CAN COSTA
COMTE DE SERT
SANTA TERESITA
CAN SANTEUGINI
COSTABLANCA
CAN NICOLAU DE DALT
(NORD I SUD)
CASETES CA N’OLIVERÓ
COLÒNIA DEL CARME
DISSEMINATS
T O T A L …………………

NÚM.
HABITANTS
7.903
72
1.058
1.232
261
1.230
405
59
22
20
102
12.364
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3.- CAUSES DE VARIACIÓ EN EL NÚMERO D'HABITANTS:
 ALTES :
naixements
109

d’altre municipi
450

de l’estranger
42

Omissions
7

 BAIXES :
Defuncions a un altre municipi a l’estranger
66

496

9

Inscripció indeguda

caducitat estrangers

80

27

4.-ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINS DEL MUNICIPI:
TOTAL
Canvis de Domicili :

394

HOMES
192

DONES
202

Segon.- Notificar aquest acord a l’INE als efectes oportuns.

7. ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016
Examinat el dictamen sobre les dues festes locals que ha d’acordar l’Ajuntament per
a l’any 2016, els assistents passen al torn de votacions i s’aprova, per unanimitat, la
proposta d’acord següent:
7. Vist el requeriment tramès pels Serveis Territorials a Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb registre de data 3 de juliol
de 2015, perquè l’Ajuntament proposi les dues festes locals per a l’any 2016 per
incloure-les a l’Ordre de Festes Locals a Catalunya de 2016.
Vist que, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, el Ple de
l'Ajuntament ha d'adoptar l'acord de proposar a la Generalitat de Catalunya les dates
de les dues festes locals, s’acorda:
PRIMER.- Fixar com a dates de les dues festes locals d'aquest municipi per a l'any
2016, els dies 22 de gener i 20 d’agost.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya perquè les dates fixades siguin incloses en l’Ordre de Festes
Locals a Catalunya per a l’any 2016.
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8. ACORD D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
DE LES URBANITZACIONS, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS
AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, DE 22-4, DE MESURES DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS
El Sr. Enrico Martinelli, d’Alternativa per Castellbisbal-E, explica que es tracta del límit
de CARTISA, on es fa la modificació, perquè aquesta empresa va presentar una
al·legació i se li ha acceptat.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, demana que se li faciliti un plànol de la proposta
anterior i de l’actual.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de
Convergència i Unió i l’abstenció del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), la
proposta d’acord següent:
8. Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26.01.2015, va aprovar el nou plànol
de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per
la Llei 5/2003, de 22-4, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Vist que amb data 24.02.2015 (RE 1093) hem rebut l’informe favorable del cap de
servei de prevenció d’incendis forestals, depenent de la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat, en el qual s’indica la conveniència d’incloure dins la delimitació
afectada per la Llei l’activitat industrial de l’empresa Cartonajes International SL,
situada al límit nord de Can Nicolau de Dalt a tocar la carretera de Martorell a Terrassa.
Vist que per decret del regidor delegat de medi ambient, de data 09.03.2015, s’ha
iniciat el procediment per a la correcció del plànol aprovat en data 26.01.2015, per tal
d’incloure dins la delimitació afectada per la Llei 5/2003 l’activitat industrial de
Cartonajes International SL, i s’ha donat audiència a la referida empresa als efectes
de possibles al·legacions i observacions.
Vist que, amb data 20.03.2015 (RE 1719) el Sr. Carles Martínez Ravés, en
representació de Cartonajes International SL, ha manifestat la seva conformitat amb
el plànol de delimitació que li ha estat notificat, i demana la correcció del nom de la
societat (Cartonajes International SL, en comptes de Cartonajes Internacional SA com
erròniament es fa constar en l’acord que li ha estat notificat).
Vistos els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient.
Atès que, d’acord amb el procediment previst a l’art. 4 del Decret 123/2005, de 14-6,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
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continuïtat immediata amb la trama urbana, correspon a l’Ajuntament Ple l’aprovació
definitiva del Plànol de delimitació, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar la correcció del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22-4, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana, que fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data
26.01.2015, als efectes d’incloure dins la delimitació afectada per la referida Llei
l’activitat industrial de Cartonajes International SL, al límit nord de Can Nicolau de Dalt,
a tocar la carretera de Martorell a Terrassa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada i també a la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
TERCER.- Actualitzar la informació disponible a la seu electrònica i web municipal.

9. ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ
LOCAL (CCL)
L’alcalde explica que es tracta, com en altres ocasions, de l’eliminació de Consorcis
per efecte de les modificacions de la normativa. Explica que la Diputació ja ha fet la
dissolució i nosaltres ara la ratifiquem.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, del grup de Convergència i Unió i del grup de Ciutadans-Castellbisbal
(C,s) i l’abstenció del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, la proposta
d’acord següent:
9. Vist l'expedient número 000002/2015-GAB, iniciat per ratificar l'acord de la Diputació
de Barcelona del 30/03/2015 d'aprovació inicial de l'acord de dissolució del Consorci de
Comunicació Local (CCL) .
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL),
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de radio municipals,
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant
en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del mon de la comunicació
local.
Actualment les entitats que constituïen el CCL son la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de
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tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci
provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona.
Recentment s’ha efectuat per part de Diputació una reestructuració de les estructures
de comunicació local i des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014,
els serveis del Consorci es presten a traves de l'estructura de la Xarxa Audiovisual
Local, SL, tenint les entitats adherides al Consorci la possibilitat d'adherir-se al
Protocol General de serveis de la XAL, i pel qual la Diputació ha considerat la
necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la racionalització del sector,
i per tant, convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de
Comunicació Local.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya (DL2/2003, de 28d'abril) i els articles 113 a
115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de es
administracions publiques de Catalunya.
D’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució
del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans
competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la forma
en que s'hagi de procedir per a la liquidació dels bens del Consorci i la reversió de les
obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès
al tràmit d'informació publica.
Vist el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu
Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
Racionalització y Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la Llei
15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de
Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir
a la liquidació dels bens del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions
existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran
proporcionalment dels deutes contrets.
Vist que la Diputació de Barcelona ha emès l'informe respecte al situació del Consorci
de Comunicació Local en data 20 de marc d'enguany explicant la situació actual i
justificant la proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per
la mateixa Gerència, que figuren en l'expedient de Diputació.
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Vistos els informes emesos pel tècnics municipals respecte a la no utilitat del Consorci
en l’actualitat i vist l’acord de Diputació de Barcelona de 30/03/15 aprovant inicialment
la dissolució del Consorci de Comunicació local i sol·licitant la ratificació de l’esmentat
acord per part dels Ajuntament que en formen part com es el nostre cas.
Per tot això exposat, s’acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Diputació de Barcelona de 30/03/15 que aprovava
inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació local .
SEGON.- Notificar aquest acord de ratificació al Consorci de Comunicació Local, a la
Diputació de Barcelona i als Departaments d’Intervenció i de Comunicació d’aquest
Ajuntament, per a la seva constància i als efectes que calguin.

10. ACORD DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PELS
DANYS OCASIONATS AL CENTRE DE DIA EL SERRAL
L’alcalde explica que es tracta de reclamar uns danys provocats per aigua l’any 2014
al Centre de Dia El Serral i que s’indemnitzi l’Ajuntament per aquests danys.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), diu que se li reclamin també els
interessos a l’empresa igual que a qualsevol ciutadà.
L’alcalde li respon que els interessos no es generen fins que no es liquida el deute i
és el que s’està fent ara, i si no paga dins del termini que se li doni, llavors sí que es
liquidaran interessos.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de
Ciutadans-Castellbisbal (C,s), i l’abstenció del grup de Convergència i Unió, la
proposta d’acord següent:
10. Atès informe del servei d’arquitectura municipal de 20.03.14 pel qual es constata
l’existència d’uns danys a bens de domini públic, consistents en humitats amb sortida
d’aigua en el soterrani del local municipal del Centre de Dia “El Serral”, conseqüència de
la incidència donada al clavegueram del carrer Can Margarit en data de 29.01.14 i del
període de pluges.
Atès que de conformitat a l’informe de referència es constata que el responsable dels
desperfectes es l’empresa Aigües de Castellbisbal empresa mixta, S.L.
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Atès que per ofici del regidor d’obres i urbanisme de 28.03.14 es dona compte dels danys
amb el requeriment a l’empresa per tal que procedeixin a l’arranjament com a
responsables del manteniment del clavegueram.
Atès que al no donar-se aquest arranjament per part de l’empresa, ha esta finalment
l’Ajuntament el que ha procedit al mateix, essent el valor de la reparació de 2.767,34.euros de conformitat a la factura que consta a l’expedient.
Atès que per dictamen de la Junta de govern local de 08.06.15 es va incoar expedient
amb la concessió de tràmit d’audiència pel concepte de referència, de conformitat al que
es disposa a l’art. 176 del D. 336/1988, de 17 d’octubre, així com pel que es disposa amb
caràcter general a l’art. 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que ha transcorregut el termini concedit sense que s’hagi procedit a la presentació
d’al·legacions, ni tampoc a acceptar o abonar la reclamació efectuada.
Que de conformitat al que es disposa a l’art. 28 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del patrimoni de les Administracions Públiques, a l’art. 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), a l’art. 175.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (en endavant TRLMC) i per últim el que es disposa a l’art. 167.1
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, els Ajuntaments han d’exercir les potestats administratives i accions
necessàries per a la defensa dels seus drets i bens.
Als efectes anteriors, s’ha de tramitar el corresponent procediment administratiu per tal
del rescabalament dels danys ocasionats als bens municipals, d’acord al que es preveu
a l’art. 233.2 del TRLMC, i el que es disposa als arts. 175 i 176 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, que faculta a les Corporacions Locals per obligar als particulars, per la via
administrativa a reparar o rescabalar els danys i els perjudicis que puguin haver causat
per frau o negligència en els béns de domini públic municipal.
Atès informe jurídic emès per la tècnic d’administració general –Assessoria Jurídica de
l’Àrea de Secretaria 05.06.15.
Atesa la competència atribuïda al Ple municipal d’acord al que es disposa a l’art. 229 del
TRLMC i a l’art. 167.2 del D. 336/1988, de 17 d’octubre, s’acorda:
Primer.- Declarar la responsabilitat de l’empresa Aigües de Castellbisbal, empresa
mixta, S.L. pels danys efectuats a bens de domini públic consistents en humitats amb
sortida d’aigua en el soterrani del local municipal del Centre de Dia “El Serral”,
conseqüència de la incidència donada al clavegueram del carrer Can Margarit en data
de 29.01.14 i del període de pluges.
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Segon.- Fixar la indemnització i aprovar la corresponent liquidació en una quantia total
de 2.767,34.-euros, en concepte del cost de reparació dels danys.
Tercer.- Requerir a l’empresa Aigües de Castellbisbal, empresa mixta, S.L. perquè en
els terminis que consten a la carta de pagament que s’adjuntarà amb la notificació del
present, procedeixen a l’ ingrés de la liquidació fixada en l’anterior acord, amb
l’advertiment que de no efectuar-se es procedirà per la via executiva.

L’alcalde explica que vist que els propers cinc acords són similars i tracten de la
possibilitat de compatibilitzar els càrrecs de regidors amb les feines particulars, s’obre
ara un temps de debat sobre el tema que serà igual per a tots els acords i desprès es
votarà el cas concret de cada regidor. Explica l’alcalde que abans de prendre
possessió tots els regidors han fet les declaracions de béns i d’incompatibilitats. Un
cop han pres possessió, i d’acord amb el cartipàs que s’estableixi, els regidors que
decideixen mantenir la seva professió que tenien abans de ser regidor en major o
menor grau, juntament amb la dedicació municipal, demanen al Ple la compatibilitat
per tal que aquest digui i aprovi, si s’escau, que sí que hi ha compatibilitat per fer les
dues coses. Explica que en el cas de l’alcalde no és necessària la compatibilitat però
que per a la resta sí que és necessari aprovar-la.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), comenta que si un regidor té la dedicació
exclusiva s’ha de considerar que només ha de desenvolupar la tasca de l’Ajuntament
i que encara que sigui legal fer dues coses, creu que èticament no és justificable.
Afegeix que en especial el cas del Sr. Sergi Bonilla, veu molt difícil la compatibilitat
amb els horaris que ha marcat i pensa que s’hauria de revisar aquest cas.
En el cas del Sr. Segura també ho veu difícil, perquè la feina d’arquitecte tècnic
habitualment es fa al matí i, per tant, no sap com farà la feina de l’Ajuntament.
El Sr. David Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, comenta que no es
tracta d’un problema de legalitat sinó d’ètica. Si es busca la definició “d’exclusiva” es
veuria que vol dir que “exclou” una altra cosa i, per tant, si es fa dedicació exclusiva
s’hauria d’excloure fer una altra activitat, perquè pot ser legal però pregunta si es pot
considerar si és ètic o estètic, perquè si es té un sou com exclusiu és per fer la feina
a l’Ajuntament en exclusiva i no per fer també altres feines, perquè fer això es
enganyar el poble. Demana que es publiquin els acords d’avui i que la gent ho sàpiga.
El Sr. Salvador Segura, d’Alternativa per Castellbisbal-E, comenta que ell com
arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva feina a Burgos, Alacant o Castellbisbal
perquè no és un treball diari, sinó una professió liberal que no té horaris i pot fer les
visites quan es plantegin, per la qual cosa veu la possibilitat de compaginar les dues
tasques.
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El Sr. Sergi Bonilla, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, diu que el
funcionament, des de juny que va començar, és que al migdia, quan surt de la feina,
marxa a l’Ajuntament amb entrepà o carmanyola i mentre menja despatxa amb el
tècnics, i fa la feina amb els tècnics i amb les entitats, i això li poden dir ells mateixos.
També treballa els caps de setmana i cobreix els actes culturals per reduir les hores
dels tècnics i, de moment, fa més hores de les que li toca, perquè també fa reunions
amb el veïns els cap de setmana que, a vegades, l’ocupen més de tres hores, però
que si ho volen fitxarà.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), li respon que no es res personal, perquè
només vol defensar els interessos del poble, però que no veu clar el que diu perquè si
s’ensenya l’horari a la gent estarien d’acord que amb aquest horari no es pot fer la
feina com toca. Demana que si no pot compatibilitzar les dues feines que es canviï
aquesta situació i que es posi a una altra persona que la pugui fer, perquè tothom diria
que no es pot complir amb les obligacions d’aquesta forma. Afegeix que al Sr. Segura
li demanaria més informació del que fa a l’Ajuntament i del que fa a fora per poder
saber, si és possible, la compatibilitat perquè li falta informació per poder valorar-ho.
El Sr. Toni Pons, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, li respon al Sr. David
Vidal que l’informe de la secretària considera que la proposta és correcte i que no és
il·legal, però que si algú considera que necessita més informació de la feina que fan
a les tardes la donarà, i que a la pregunta del Sr. Vidal sí que considera la
compatibilitat ètica i estètica.
El Sr. Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, li respon que cadascú pot
tenir la seva opinió, però que dubta que sigui ètic i estètic tenir dues feines i una
d’elles a l’Ajuntament en exclusiva, com ha dit ell. Comenta que si vol fer les dues
feines que faci dedicació parcial, però que fer la dedicació exclusiva i una altre feina,
malgrat sigui legal i tingui informes que ho diguin, per a ell no és ètic, perquè, a més,
és incongruent i no té ni cap ni peus i demana que es faci publicitat d’aquest acord,
per una major transparència i que el poble se n’assabenti. Demana, també, que es
publiqui la declaració de béns i d’incompatibilitats i que la gent opini.
El Sr. Segura, d’Alternativa per Castellbisbal-E, diu que la seva dedicació a
l’Ajuntament serà els dimecres, dijous i divendres, i que els dilluns i dimarts els
dedicarà a la seva feina i ho fa així per ser curós i no barrejar les dues dedicacions i
encara que faci feina lluny ho pot fer desplaçant-se en avió, i per tant sense problemes
per a la dedicació municipal.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C’s), li respon al Sr. Pons que potser sigui
compatible fer les dues coses però que no és ètic i, a més, no queda bé. Considera
que si una persona vol transparència que es publiqui perquè el poble ho valori, perquè
ell no ho veu clar, considera que si es diu que la dedicació és exclusiva, ha de ser
exclusiva perquè si no es fa així és enganyar el poble.
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El Sr. Pons, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, diu que ell no vol enganyar
ningú i que si algú vol més informació gustosament la donarà.
El Sr. Alcalde manifesta que ara s’està en un debat entre si és ètic o legal, però
considera que l’acord està dintre de la legalitat, i que és a banda del debat de l’ètica,
que és molt personal. Diu que no hi ha problema en publicar les declaracions de
béns i d’activitats i les declaracions de compatibilitat que s’aprovin avui, si cal, i que
es farà mitjançant una pestanya al web mentre no es disposi del portal de
Transparència en el qual s’hi està treballant.
Seguidament s’efectuen les votacions per a cada cas d’incompatibilitat
11. DECLARACIÓ DE NO NECESSITAT DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT
PRIVADA AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE L’ALCALDE SR. JOAN PLAYA
GUIRADO
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, els vots en contra del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP,
i l’abstenció del grup de Convergència i Unió i del grup de Ciutadans-Castellbisbal
(C,s), la proposta d’acord següent:
11. Per instància de l’alcalde Sr. Joan Playà Guirado, es sol.licita la declaració de
compatibilitat per l’exercici d’activitat privada consistent en la realització de
participacions com a convidat-docent en mòduls formatius de Màsters organitzats per
ESADE, per una durada indeterminada no fixa, i una jornada que no superà les 20
hores anuals, durant els propers 4 anys
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 13/07/15, es va aprovar la seva dedicació
exclusiva a l’Ajuntament.
Atès que l’art 10 ROF regula que els regidors hauran d’observar en tot moment les
normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació
qualsevol fet que pugui constituir causa de la mateixa.
Atès que l’art. 75 de la Llei de bases de règim local estableix que la percepció de
retribucions per dedicació exclusiva serà incompatible amb la de altres retribucions
amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes
o empreses d’elles depenents, així com pel desenvolupament d’altres activitats,
d’acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les dietes e
indemnitzacions que els hi puguin correspondre per les despeses que puguin tenir
amb ocasió de l’exercici del càrrec.
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Atès l’informe jurídic emès al respecte i atès que l’art. 19 h) de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, estableix que queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les
activitats de “La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios,
conferencias o cursos de carácter profesional.
Atès que és competència del Ple la declaració de compatibilitat, d’acord amb el que
estableix l’article 10 de ROF, s’acorda:
PRIMER.- Declarar
l’activitat privada sol·licitada per l’alcalde, Sr. JOAN PLAYA
GUIRADO, consistent en la realització de participacions com a convidat-docent en
mòduls formatius de Màsters organitzats per ESADE, per una durada indeterminada no
fixa, i una jornada que no superà les 20 hores anuals, exceptuada del règim
d’incompatibilitats, d’acord a l’article 19 h) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
SEGON.- Fer constar l’obligació de posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada exceptuada del règim d’incompatibilitats, així com, respecte al règim de
cotitzacions.
12. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT PRIVADA AMB
DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL REGIDOR MUNICIPAL SR. ANTONI PONS
VILAPLANA
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, els vots en contra del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) i l’abstenció del grup de Convergència i
Unió, la proposta d’acord següent:
12. Per instància del regidor Sr. Toni Pons Vilaplana, es sol.licita la declaració de
compatibilitat per l’exercici de l’activitat privada consistent en l’activitat professional de
AXA Assegurances i Inversions, empresa de serveis dedicada a l’assessorament de
productes asseguradors i d’inversió, a temps parcial, de les 16:30 a les 19:30 hores,
tres dies a la setmana i fins el 30/9/2015, així com, de l’activitat professional que porta
a terme a l’empresa Sabadell Maquinària Textil, SL, empresa familiar dedicada a la
compra venda de maquinària tèxtil d’ocasió i dels seu accessoris, a temps parcial, de
les 16:30 a les 19:30 hores, dos dies a la setmana, disposant, actualment d’un 10%
de les accions.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 13/07/15, es va aprovar la seva dedicació
exclusiva a l’Ajuntament.
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Atès que l’art 10 ROF regula que els regidors hauran d’observar en tot moment les
normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació
qualsevol fet que pugui constituir causa de la mateixa.
Atès que l’art. 75 de la Llei de bases de règim local estableix que la percepció de
retribucions per dedicació exclusiva serà incompatible amb la de altres retribucions
amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes
o empreses d’elles depenents, així com pel desenvolupament d’altres activitats,
d’acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les dietes e
indemnitzacions que els hi puguin correspondre per les despeses que puguin tenir
amb ocasió de l’exercici del càrrec.
Atès que l’art. 14 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l’exercici d’altres activitats
requeriran el previ reconeixement de compatibilitat pel Ple, previ informe de l’ens que
ha d’analitzar si aquesta activitat pot impedir o menystenir l’estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Atès l’informe jurídic emès al respecte i atès que es tracta d’una segona activitat
privada en una empresa de serveis dedicada a l’assessorament de productes
asseguradors i d’inversió, i en una empresa familiar dedicada a la compra venda de
maquinària tèxtil d’ocasió i dels seu accessoris i atès que la matèria delegada a
l’esmentat regidor és la de Transparència, Ocupació, Promoció econòmica, Comerç i
Turisme, aquest supòsit no suposa a priori que hagin de tenir lloc relacions directes o
en temàtica coincident.
Atès que, en quan a l’horari a efectuar, segons manifestació de l’interessat, no
coincideixen en la mateixa franja horària i, en conseqüència, l’exercici de les activitats
proposades no ha d’impedir poder complir amb les seves funcions de regidor
municipal amb dedicació exclusiva.
Atès que és competència del Ple la declaració de compatibilitat, d’acord amb el que
estableix l’article 10 del ROF, s’acorda:
PRIMER.- Autoritzar al regidor delegat amb dedicació exclusiva, Sr. TONI PONS I
VILAPLANA, la compatibilitat de l’activitat privada consistent en l’activitat professional
de AXA Assegurances i Inversions, empresa de serveis dedicada a l’assessorament
de productes asseguradors i d’inversió, fins el 30/9/2015, així com, de l’activitat
professional que porta a terme a l’empresa Sabadell Maquinària Textil, SL, empresa
familiar dedicada a la compra venda de maquinària tèxtil d’ocasió i dels seu
accessoris, amb una dedicació fora de la jornada de treball assignada en aquest
Ajuntament.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
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1.- Si l’activitat privada declarada compatible impedís o menyscabés l’estricte
compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència, de
manera que hi hagués la mera possibilitat de col·lisió d’interessos o de tràfic
d’influències.
2.- Si l’activitat privada declarada compatible tingués alguna relació amb els
assumptes que la persona conegui per raó del càrrec o lloc de treball, la qual cosa
suposa, que l’activitat privada no podrà estar relacionada amb cap procediment,
assumpte, activitat, projecte o qualsevol altre, en el que s’hagi intervingut, s’estigui
intervenint o s’hagi d’intervenir, per raó del càrrec o lloc de treball que s’ocupa a
l’Ajuntament.
3.- Si la dedicació horària de les activitats privades declarades compatible coincidís
amb la jornada laboral establerta per exercir la dedicació exclusiva a l’Ajuntament,
establerta en 40 hores setmanals.
TERCER.- Fer constar l’obligació de posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de les activitats declarades
compatibles, així com, respecte al règim de cotitzacions.
13. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT PRIVADA AMB
DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA MUNICIPAL SRA. MARIA ISABEL
MÉNDEZ FERNÁNDEZ
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, els vots en contra del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), i l’abstenció del grup de Convergència i
Unió, la proposta d’acord següent:
13. Per instància de la regidora Sra. M. Isabel Méndez i Fernández, es sol.licita la
declaració de compatibilitat per l’exercici de l’activitat privada consistent en l’activitat
laboral a l’empresa AXA Assegurances i Inversions, empresa de serveis dedicada a
l’assessorament de productes asseguradors i d’inversió, de dilluns a divendres, a
temps parcial, de les 16:30 a les 19:30 hores.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 13/07/15, es va aprovar la seva dedicació
exclusiva a l’Ajuntament.
Atès que l’art 10 ROF regula que els regidors hauran d’observar en tot moment les
normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació
qualsevol fet que pugui constituir causa de la mateixa.
Atès que l’art. 75 de la Llei de bases de règim local estableix que la percepció de
retribucions per dedicació exclusiva serà incompatible amb la de altres retribucions
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amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes
o empreses d’elles depenents, així com pel desenvolupament d’altres activitats,
d’acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les dietes e
indemnitzacions que els hi puguin correspondre per les despeses que puguin tenir
amb ocasió de l’exercici del càrrec.
Atès que l’art. 14 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l’exercici d’altres activitats
requeriran el previ reconeixement de compatibilitat pel Ple, previ informe de l’ens que
ha d’analitzar si aquesta activitat pot impedir o menystenir l’estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Atès l’informe jurídic emès al respecte i atès que es tracta d’una segona activitat
privada en una empresa de serveis dedicada a l’assessorament de productes
asseguradors i d’inversió i atès que la matèria delegada a l’esmentada regidora és la
de Educació, Comunicació, Cultura i Patrimoni cultural, aquest supòsit no suposa a
priori que hagin de tenir lloc relacions directes o en temàtica coincident.
Atès que, en quan a l’horari a efectuar, segons manifestació de l’ interessada, no
coincideixen en la mateixa franja horària i, en conseqüència, l’exercici de l’activitat
proposada no ha d’impedir poder complir amb les seves funcions de regidora
municipal amb dedicació exclusiva.
Atès que és competència del Ple la declaració de compatibilitat, d’acord amb el que
estableix l’article 10 del ROF, s’acorda:
PRIMER.- Autoritzar a la regidora delegada amb dedicació exclusiva, Sra. M. ISABEL
MÉNDEZ FERNÁNDEZ, la compatibilitat de la segona activitat privada consistent en
l’activitat laboral a AXA Assegurances i Inversions, empresa de serveis dedicada a
l’assessorament de productes asseguradors i d’inversió, fins el 31/7/2015, amb una
dedicació fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
1.- Si l’activitat privada declarada compatible impedís o menyscabés l’estricte
compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència, de
manera que hi hagués la mera possibilitat de col·lisió d’interessos o de tràfic
d’influències.
2.- Si l’activitat privada declarada compatible tingués alguna relació amb els
assumptes que la persona conegui per raó del càrrec o lloc de treball, la qual cosa
suposa, que l’activitat privada no podrà estar relacionada amb cap procediment,
assumpte, activitat, projecte o qualsevol altre, en el que s’hagi intervingut, s’estigui
intervenint o s’hagi d’intervenir, per raó del càrrec o lloc de treball que s’ocupa a
l’Ajuntament.
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3.- Si la dedicació horària de l’activitat privada declarada compatible coincidís amb la
jornada laboral establerta per exercir la dedicació exclusiva a l’Ajuntament, establerta
en 40 hores setmanals.
TERCER.- Fer constar l’obligació de posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada
compatible, així com, respecte al règim de cotitzacions.
14. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT PRIVADA AMB
DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR MUNICIPAL SR. SERGI BONILLA
SELLARÈS
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, els vots en contra del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) i
l’abstenció del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de
Convergència i Unió, la proposta d’acord següent:
14. Per instància del regidor Sr. Sergi Bonilla Sellarès, es sol.licita la declaració de
compatibilitat per l’exercici d’activitat privada consistent en una relació laboral per
compte de l’empresa Fercam Transports SA, amb la categoria d’auxiliar administratiu,
per una durada indeterminada, en horari de dilluns a divendres, de 8.30-13h. i 15.3019h.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 13/07/15, es va aprovar la seva dedicació parcial
a l’Ajuntament establerta en el 60% de la jornada i que es concreta en 24 hores
setmanals, distribuïdes, d’acord al manifestat per l’interessat, de dilluns a divendres,
de les 13.15-15.15h. i de les 19.15-21.30h, més la prestació de 4 hores durant els
caps de setmana per cobrir actes, reunions i tasques vàries.
Atès que l’art 10 ROF regula que els regidors hauran d’observar en tot moment les
normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació
qualsevol fet que pugui constituir causa de la mateixa.
Atès que l’art. 75 de la Llei de bases de règim local estableix que la percepció de
retribucions per dedicació parcial serà compatible amb l’exercici d’activitats
remunerades, públiques o privades, en els termes previstos a l’art. 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL, en concordança amb el que es disposa a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Atès que l’art. 14 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l’exercici d’altres activitats
requeriran el previ reconeixement de compatibilitat pel Ple, previ informe de l’ens que
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ha d’analitzar si aquesta activitat pot impedir o menystenir l’estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Atès l’informe jurídic emès al respecte i atès que es tractar d’una segona activitat
privada d’auxiliar administratiu en una empresa de transport i atès que la matèria
delegada a l’esmentat regidor és la de Cultura i Patrimoni cultural, aquest supòsit no
suposa a priori que hagin de tenir lloc relacions directes o en temàtica coincident.
Atès que, en quan a l’horari a efectuar, segons manifestació de l’interessat, no
coincideixen en la mateixa franja horària i, en conseqüència, l’exercici de la segona
activitat proposada no ha d’impedir poder complir amb les seves funcions de regidor
municipal amb dedicació parcial.
Atès que és competència del Ple la declaració de compatibilitat d’acord amb l’art 10
del ROF, s’acorda:
PRIMER.- Autoritzar al regidor delegat amb dedicació parcial, Sr. SERGI BONILLA
SELLARES, la compatibilitat de l’activitat privada d’auxiliar administratiu a l’empresa
Trasport Fercam, SA, amb una dedicació fora de la jornada de treball assignada en
aquest Ajuntament.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
1.- Si l’activitat privada declarada compatible impedís o menyscabés l’estricte
compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència, de
manera que hi hagués la mera possibilitat de col·lisió d’interessos o de tràfic
d’influències.
2.- Si l’activitat privada declarada compatible tingués alguna relació amb els
assumptes que la persona conegui per raó del càrrec o lloc de treball, la qual cosa
suposa, que l’activitat privada no podrà estar relacionada amb cap procediment,
assumpte, activitat, projecte o qualsevol altre, en el que s’hagi intervingut, s’estigui
intervenint o s’hagi d’intervenir, per raó del càrrec o lloc de treball que s’ocupa a
l’Ajuntament.
3.- Si la dedicació horària de l’activitat privada declarada compatible coincidís amb la
jornada laboral establerta per exercir la dedicació parcial a l’Ajuntament, establerta en
24 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres, de les 13.15-15.15h. i 19.1521.30, més 4 hores el cap de setmana per cobrir actes, reunions i tasques vàries.
TERCER.- Fer constar l’obligació de posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada compatible, així com, respecte al règim de cotitzacions.
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15. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITAT PRIVADA AMB
DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR MUNICIPAL SR. SALVADOR SEGURA JUNI
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E i del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM, i l’abstenció del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, del
grup de Convergència i Unió i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) la proposta
d’acord següent:
15. Per instància del regidor Sr. Salvador Segura Juni, es sol.licita la declaració de
compatibilitat per l’exercici d’activitat privada consistent en una relació laboral com a
professor de Rehabilitació per a la Fundació privada EINA d’aproximadament 1.5 h
setmanals, i una activitat professional lliberal en les activitats pròpies d’Arquitecte
Tècnic fora de l’àmbit del terme municipal de Castellbisbal d’aproximadament 16
hores setmanals.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 13/07/15, es va aprovar la seva dedicació parcial
a l’Ajuntament establerta en el 60% de la jornada i que es concreta en 24 hores
setmanals, sense una distribució específica.
Atès que l’art 10 ROF regula que els regidors hauran d’observar en tot moment les
normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació
qualsevol fet que pugui constituir causa de la mateixa.
Atès que l’art. 75 de la Llei de bases de règim local estableix que la percepció de
retribucions per dedicació parcial serà compatible amb l’exercici d’activitats
remunerades, públiques o privades, en els termes previstos a l’art. 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL, en concordança amb el que es disposa a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Atès que l’art. 14 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l’exercici d’altres activitats
requeriran el previ reconeixement de compatibilitat pel Ple, previ informe de l’ens que
ha d’analitzar si aquesta activitat pot impedir o menystenir l’estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Atès l’informe jurídic emès al respecte i atès que es tracta en quant a professor de
Rehabilitació per a la Fundació privada EINA d’aproximadament 1.5 h setmanals d’una
segona activitat docent que no suposa a priori que hagin de tenir lloc relacions directes
o en temàtica coincident.
Atès que respecte de l’activitat professional lliberal en les activitats pròpies
d’Arquitecte Tècnic fora de l’àmbit del terme municipal de Castellbisbal, i donada la
coincidència en màteria amb la delegada a l’esmentat regidor, la compatibilitat s’ha de
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fer amb el condicionament que efectivament no impedeixi o menystingui l’estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència
Atès que, en quan a l’horari a efectuar, no s’expressa per l’interessat, per quan en
considera que no hi ha una determinació concreta sinó una llibertat a l’hora de
compaginar-les, però sempre amb el benentès que l’exercici de les activitats
proposades no han d’impedir poder complir amb les seves funcions de regidor
municipal amb dedicació parcial.
Atès que és competència del Ple la declaració de compatibilitat, d’acord amb el que
estableix l’art. 10 del ROF, s’acorda:
PRIMER.- Autoritzar al regidor delegat amb dedicació parcial, Sr. Salvador Segura Juni,
la declaració de compatibilitat per l’exercici d’activitat privada consistent en una relació
laboral com a professor de Rehabilitació per a la Fundació privada EINA
d’aproximadament 1.5 h setmanals, i una activitat professional lliberal en les activitats
pròpies d’Arquitecte Tècnic fora de l’àmbit del terme municipal de Castellbisbal
d’aproximadament 16 hores setmanals, amb una dedicació fora de la jornada de treball
assignada en aquest Ajuntament.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
1.- Si l’activitat privada declarada compatible impedís o menyscabés l’estricte
compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència, de
manera que hi hagués la mera possibilitat de col·lisió d’interessos o de tràfic
d’influències.
2.- Si l’activitat privada declarada compatible tingués alguna relació amb els
assumptes que la persona conegui per raó del càrrec o lloc de treball, la qual cosa
suposa, que l’activitat privada no podrà estar relacionada amb cap procediment,
assumpte, activitat, projecte o qualsevol altre, en el que s’hagi intervingut, s’estigui
intervenint o s’hagi d’intervenir, per raó del càrrec o lloc de treball que s’ocupa a
l’Ajuntament.
3.- Si la dedicació horària de l’activitat privada declarada compatible coincidís amb la
jornada laboral establerta per exercir la dedicació parcial a l’Ajuntament, aquesta
s’haurà de compaginar de forma que no impedeixi o menystingui l’estricte compliment
dels seus deures.
TERCER.- Fer constar l’obligació:
- De posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es
produeixi en les condicions de la segona activitat declarada compatible, així
com, respecte al règim de cotitzacions.
- Que l’activitat privada no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels
deures o comprometi la imparcialitat o independència.
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-

-

Que l’activitat privada no tingui alguna relació amb els assumptes que la
persona conegui per raó del càrrec
Que la dedicació horària de l’activitat privada no coincideixi amb la dedicació
municipal.
Que no es podrà exercir l’activitat privada en el terme municipal de
Castellbisbal sempre que aquesta tingui una relació o vincle amb
l’Ajuntament.
Que no es podrà exercir l’activitat privada quan aquesta tingui un vincle o relació
amb els procediments, assumptes, projectes, activitats i demés que hagin de
ser tramitats davant d’aquest Ajuntament, ja sigui per compte pròpia o per
compte d’altre (particular o professional) mitjançant una relació laboral o bé
mitjançant la col·laboració o assessorament.

16. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA PER
CASTELLBISBAL,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA
i
CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RATIFICAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I L’APROVACIÓ DELS
SEUS ESTATUTS
El Sr. Pons, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, explica que formen part de
l’AMI 754 institucions entre Ajuntaments, Consells comarcals, Diputació i entitats del
món local i considera que s’han de sumar esforços per aconseguir l’objectiu de l’Estat
propi.
La ratificació que s’aprova amb aquest acord és perquè així es va aprovar als
programes electorals d’Alternativa i d’ERC i s’ha plasmat al programa comú. Explica
que quan es va aprovar anteriorment al Ple es va fer per 8 vots i creu que si ho
recolza CIU, Alternativa i ERC serà amb 11 vots i per tant serà el 65 % dels vots
representats al Ple de Castellbisbal, la qual cosa considera que permet fer més
propostes i tenir un paper més actiu.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), diu que votarà en contra i que és
especular molt, i que és molt complex el tema per interpretar que aquesta votació
representarà el 65% del vots. Que si es fa finalment una votació, -que sí que creu
que s’ha de fer pel dret a decidir de la gent-, ja es veurà el resultat, però el que sí
que creu és que no s’han d’aportar diners per col·laborar en aquests temes, perquè
considera que és lamentable com s’ha governat.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, diu que agraeix que se segueixi la mateixa
línia del govern anterior i que vol fer un agraïment a l’exregidor Sr. Bas per la gestió
feta a l’AMI a l’anterior mandat.
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El Sr. Pons, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, diu que el dret a decidir ja és
una etapa superada i que li agraeix al Sr. Lora que estigui a favor, perquè no tots els
del seu partit ho veuen així.
El Sr. Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, respecte del 65 % diu que
no s’atreveix a fer aquests números i que veu difícil la postura d’Alternativa quan està
en coalició amb Entesa que és federalista perquè forma part d’ICV, i que sembla que
hi hagi un canvi radical i es fa independentista. Hi veu un canvi d’opinió en tot aquest
tema perquè, per un cantó són federalistes i estan a favor de demanar més
competències a Espanya, i desprès fan manifestacions independentistes, diu que al
seu parer hi ha un doble joc. Finalment, diu que ser de l’AMI fins ara ha tingut un cost
i cap contraprestació.
La Sra. Susanna Solé, d’Alternativa per Castellbisbal-E, diu que el seu grup ja havia
fet votacions a favor de qüestions d’independència de Catalunya i que, per tant, es
tingui clar això. Afegeix que al seu programa també ho posaven i al debat del 772
també van manifestar la seva posició favorable davant de la Independència,
juntament amb CIU i ERC, i que eren tres els grups que així ho van manifestar.
El Sr. Pons, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, respon al Sr. Vidal que un
grup és federalista si ho vol, i que no se’ls ha comunicat cap canvi en la quota de
l’AMI i que, per tant, se suposa que serà la mateixa.
El Sr. Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, respon que el doble joc el
coneixen i que al programa hi anava el Dret a decidir i no la Independència que són
dues coses diferents i si ICV en un lloc es manifesta federalista i en un altre lloc
independentista és fer un doble joc. Creu que s’ha d’esperar a les votacions i veure
si és compleix el full de ruta i, per tant, si hi ha independència.
L’alcalde recorda que ara no es vota a favor o en contra de la independència, sinó que
només s’ha d’aprovar l’acord, que anava al programa electoral, de pertànyer a l’AMI.
Es passa al torn de votacions i s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor
del grup d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya-AM i del grup de Convergència i Unió i els vots en contra del grup del Partit
dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de Ciutadans-Castellbisbal (C,s), la moció
següent:
16. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA PER

CASTELLBISBAL,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA
i
CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RATIFICAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I L’APROVACIÓ DELS
SEUS ESTATUTS
Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 26 de març
de 2012, pel qual s’acordà adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència
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constituïda a Vic en data 14.12.2011, així com aprovar els Estatuts que regulen
l’Associació.
Vist que tant el grup municipal d’Alternativa per Castellbisbal com el d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència i unió, , en els nostres programes electorals
ens vàrem comprometre a proposar la continuïtat de l’Ajuntament de Castellbisbal a
l’Associació de Municipis per la Independència, així com desenvolupar les accions
proposades per aquesta i tenir-hi un paper actiu.
Vist que els grups municipals signants som conscients del repte políticament
transcendent que es viu arran del procés per constituir un nou Estat independent per
a Catalunya i del paper rellevant que tenen els municipis en aquest procés.
Vista la necessitat que els ajuntaments catalans impulsin les accions que
corresponguin per donar fortalesa i suport a l’esmentat procés, perquè com recullen
els Estatuts de l’Associació de Municipis per la Independència en la seva Exposició
de motius “Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de
Catalunya que som, els municipis no podem restar impassibles davant dels aires
d’involució que es respiren i tenim el deure de defensar l’autogovern i les institucions
del país des de la nostra realitat de proximitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats.”
Per tot això, s’acorda:
PRIMER.- Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a l’Associació de
Municipis per la Independència, efectuada en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
de data 26.03.2012.
SEGON.- Ratificar l’aprovació dels Estatuts que regulen l’Associació, efectuada en la
mateixa sessió plenària.
TERCER.- Manifestar el reconeixement cap a la important tasca que realitza
l’Associació de Municipis per la Independència, així com el compromís a desenvolupar
les accions proposades per aquesta i a tenir-hi un paper més actiu.
QUART.- Remetre certificat d’aquests acords a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència, domiciliada al C. Ciutat, 1, de 08500-Vic.

17. PER URGÈNCIA
Seguidament el president informa que hi ha un assumpte que no es va poder incloure
a la convocatòria d’aquesta sessió, per tant, s’hauria d’aprovar la urgència d’incloure’l
a l’ordre del dia per, posteriorment, aprovar-lo, si s’escau.
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Explica que és una moció subscrita per tots el grups municipals per tal que hi hagi
servei al CAP les 24 h.; que ha nascut d’una proposta de declaració política
presentada en el seu dia pel PSC però que es volia buscar un acord consensuat per
sumar tots els grups i el resultat és aquesta moció comuna.
Es vota la urgència i s’aprova, per unanimitat, incloure-la a l’ordre del dia.
L’alcalde manifesta, en defensa de la moció, que es tracta de demostrar un front comú
per recuperar el servei i ampliar les consignacions pressupostàries i fer la declaració
perquè en un futur comporti, també, l’ampliació de serveis i, també, col·laborar per
trobar una fórmula per tenir el servei sanitari necessari.
El Sr. Lora, de Ciutadans-Castellbisbal (C,s) agraeix la proposta de Moció al PSC i
demana que es consensuï amb tots els grups i manifesta l’interès en donar suport a
les mesures necessàries per ampliar el servei del CAP, malgrat les limitacions legals.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, recull la voluntat del poble i manifesta la seva
satisfacció perquè tots estiguin junts per treballar per aquest tema.
El Sr. Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, explica que el 16 de juliol van
presentar una proposta que és diferent de la que ara s’aprova però que per arribar a
un acord conjunt s’ha de renunciar a algunes coses per tal de buscar el consens
necessari perquè és primordial estar tots junts en aquest tema. Explica que cal un
gran esforç per buscar el suport per part de tothom i estar juntament amb la
Plataforma de veïns que lluita des de fa 4 anys per aconseguir-ho.
La Sra. Boya, de Convergència i Unió, fa una intervenció que demana que consti
literalment a l’acta d’acord amb el text següent:
“En aquesta declaració conjunta es diu que l’Ajuntament no té competència legal per
materialitzar l’obertura del CAP com a Centre d’Atenció Continuada i volem deixar
constància que alguns partits polítics portaven en campanya electoral la promesa del
Servei d’Atenció Continuada.
Nosaltres, com a Convergència, creiem en la necessitat d’ampliar els serveis propis,
com per exemple oferir més especialitats, i els serveis de suport, com l’accessibilitat
de totes les persones al CAP i a medicaments. Cal continuar treballant per aconseguir
que els serveis del CAP de Castellbisbal siguin complerts, que l’atenció sanitària a les
persones sigui continuada i treballar per assegurar que l’atenció que es dispensa sigui
de la qualitat que ens mereixem els ciutadans de Castellbisbal.”
L’alcalde comenta que la moció no diu que no tinguem competències sinó que en
tenim poques i que hi ha una diferent interpretació dels entesos perquè uns diuen que
33
__________________________________________________________________________________________
Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament / 27.07.2015

sí i altres diuen que no però que, en tot cas, creu que hi ha una obligació de lluitar per
aconseguir-ho.
El Sr. Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, diu que en serveis sanitaris
no tenim competències i que aquesta és la realitat, malgrat que es pugui intentar
buscar altres opcions i si és així millor, però no cal ara obrir un debat sobre la
competència, sinó que el primer que cal es reclamar a la Generalitat que compleixi
amb la seva competència, tal com s’està reclamant des de fa quatre anys, i encara
no s’ha resolt.
L’alcalde li respon que el fet que tingui la Generalitat la competència exclusiva no vol
dir que no hi hagi altres vies com ara la delegació i les hem d’explorar, perquè la Llei
dóna dues vies i una és la delegació de competències, i que representa que és
diferent perquè qui paga és la Generalitat, però no ens podem plantar i si hi ha vàries
vies les hem d’explorar totes. Demana tornar a la Moció i la resta ja es veurà i agraeix
a tots els grups el consens.
Seguidament es passa al torn de votacions i s’aprova, per unanimitat, la moció amb el
text següent:
17. MOCIÓ PER DEMANAR L’ATENCIÓ CONTINUADA AL CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE CASTELLBISBAL LES 24 HORES ELS 365 DIES DE L’ANY
PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS AMB REPRESENTACIÓ EN EL
CONSISTORI (ALTERNATIVA PER CASTELLBISBAL, PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CONVERGÈNCIA
I UNIÓ I CIUTADANS)
L’Ajuntament de Castellbisbal va obrir el Dispensari municipal el 1984 i fins l’any 2000,
en què es va inaugurar i posar en funcionament el CAP Castellbisbal, va finançar, amb
l’excepció del sou de quatre professionals sanitaris, una gran part de les despeses
que generava aquest equipament: personal (admissions, ginecologia, etc.),
manteniment de l’edifici, serveis i subministraments, així com també el servei
d’urgències de cap de setmana, entre d’altres.
Evidentment, el dispensari municipal no era eficient econòmicament, però
l’Ajuntament tenia com objectiu la cohesió social i l’equilibri territorial, donat el deficient
sistema de transport públic i la llunyania dels hospitals i serveis d’urgències dels altres
municipis, fets que no han canviat en l’actualitat.
No obstant, el marc normatiu ha canviat i el context actual no fa viable legalment la
obertura del servei del CAC per una administració que no sigui la competent, en aquest
cas la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Castellbisbal prioritzava llavors i ho fa també ara la sanitat, com un
dels pilars fonamentals de l’Estat del benestar, tot entenent la Sanitat com un model
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públic de salut universal, equitatiu, gratuït i a l’abast de totes les persones. Com a
representants de la ciutadania, som els responsables que les veïnes i els veïns de
Castellbisbal gaudeixin d’aquest model de sanitat.
L’any 2011, el Govern de la Generalitat va realitzar una reordenació i un reajustament
dels serveis sanitaris que van significar que el CAP Castellbisbal deixés d’oferir, a
partir del mes de juliol, el servei d’atenció mèdica les 24 hores.
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 25 de juliol de 2011 va aprovar per unanimitat de
tots els grups del Consistori una declaració política sobre el tancament del servei
d’atenció continuada del CAP, on s’exposaven els motius que fan essencial i
primordial el restabliment d’aquest servei per a la nostra vila, i que malgrat que aquest
acord va ser rebutjat per la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya el 3 d’abril
del 2014, quatre anys després segueixen mantenint la mateixa vigència i la mateixa
fortalesa que llavors.
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 26 de gener de 2015 va aprovar l’acceptació al canvi
de delimitació de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Rubí 2, atenent als criteris d’ordenació
i planificació sanitària, que conjuntament comporta el desdoblament de l’anterior amb
la creació de la nova ABS Castellbisbal.
Som contraris al discurs economicista en matèria de salut, perquè la salut de les
persones i el seu benestar físic i psicològic no es pot mesurar en diners. I això és així,
no tan sols respecte l’assistència sanitària i la d’urgències, sinó també en la promoció
de la salut i en el camp de la prevenció de les malalties de la col·lectivitat. Per tant,
aquest Consistori creu fermament en la necessitat de treballar per aconseguir guanyar
tots aquells serveis que impliquin l’excel·lència en l’àmbit de la salut, essent l’atenció
continuada un dels més importants.
També som coneixedors i conscients de les poques competències que tenim en
matèria de sanitat les administracions locals, però també és incontestable que les
fórmules de col·laboració amb les administracions responsables en matèria de Sanitat,
possibiliten trobar solucions sense centrar el debat en la titularitat de les
competències.
El Consistori Municipal vol seguir fent front comú per intentar recuperar un servei de
proximitat, el Centre d’atenció continuada que considera bàsic per a la població, ja que
entenem que el sistema té marge per racionalitzar la despesa sense que aquesta
recaigui directament sobre els usuaris.
Durant el període electoral, les diferents candidatures ens hem compromès a treballar
per restablir el servei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal.
Independentment de la possible convocatòria d’eleccions autonòmiques per al proper
27 de setembre, cal que els acords proposats es facin arribar al Parlament on tots els
grups del Consistori tenim representació i traslladar el consens municipal als diferents
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grups parlamentaris per a que defensin aquest acord a la Comissió de Salut del
Parlament.
Com que el deure i responsabilitat dels representants polítics és escoltar la veu del
poble i lluitar per proporcionar a la ciutadania serveis bàsics i essencials com la sanitat,
tots els grups signants proposem al Ple Municipal, l’aprovació dels següents:
ACORDS:
Primer.- Demanar novament al Govern de la Generalitat que restauri el servei de
Centre d’atenció continuada del CAP Castellbisbal, les 24 hores del dia els 7 dies de
la setmana.
Segon.- Instar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i al Servei
Català de la Salut a augmentar l’assignació pressupostària per al Centre d’Atenció
Primària de Castellbisbal, en un futur proper Àrea Bàsica de Salut, per l’ampliació dels
seus serveis, entre ells i de forma prioritària el restabliment del servei d’atenció
continuada, i progressivament també d’altres serveis necessaris per a la població en
matèria de sanitat.
Tercer.- Expressar al Govern de la Generalitat el compromís per treballar des de
l’Ajuntament, i en col·laboració amb la resta d’administracions, per establir fórmules
de cogovernança que permetin reforçar les polítiques de sanitat que beneficiïn tota la
ciutadania de Castellbisbal.
Quart.- Enviar aquesta Moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
al Consorci Sanitari de Terrassa, i als respectius grups parlamentaris per tal que la
recuperació del servei del CAP pugui ser debatuda al Parlament i s’obtingui la seva
restauració, i posar fi al que es considera un greuge contra el principi d’una sanitat
pública equitativa i eficaç.

18. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN I RATIFICACIÓ DE DECRETS
18.1. Donar compte de la relació de Decrets des del dia 07/04/2015 fins al dia
10/06/2015
Els assistents s’assabenten de la relació de Decrets des del dia 7 d’abril fins al dia 10
de juny de 2015
En aquests moments s’absenta del Ple la regidora Sra. María Dolores Conde
Domínguez
18.2. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia
Els assistents s’assabenten dels Decrets de l’Alcaldia següents:
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18.2.1. Decret d’Alcaldia núm. 929 de 17.04.2015, pel qual es delega al regidor
Sr. Joan Playà Guirado la presidència d’un matrimoni civil el 4 de maig de 2015
“DECRET.Vist que l'article 51.1 del Codi Civil regula la celebració dels matrimonis de caràcter
civil, facultant, entre altres càrrecs públics, els alcaldes i els seus delegats perquè
puguin dur a terme les funcions igualment previstes en la llei per a la formalització
d'aquests matrimonis.
Vist que el regidor Sr. Joan Playà Guirado, ha sol·licitat la delegació de l’Alcaldia per
poder celebrar un matrimoni civil el dia 4 de maig de 2015.
Ateses les facultats legals abans esmentades i la possibilitat normativa de delegar
aquestes atribucions,
RESOLC:
ÚNIC.- Delegar al regidor Sr. Joan Playà Guirado perquè, en aplicació de l’article 51.1
del Codi Civil, presideixi un matrimoni civil que tindrà lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament el dia 4 de maig de 2015.”
18.2.2. Decret de l’Alcaldia núm. 1024 de 29.04.2015 pel qual l’Alcaldia recupera
les delegacions efectuades a la 4a tinent d’alcalde, Sra. Ana Belén Gallego Rubio
des del dia 30 d’abril fins el 3 de maig de 2015, ambdós inclosos.
“DECRET.Vistes les delegacions d’atribucions que aquesta Alcaldia ha efectuat als tinents
d’alcalde mitjançant el Decret núm. 1638, de 18 de juny de 2013, d’acord amb el
previst a l’art. 13 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.
Vist que la Sra. Ana Belén Gallego Rubio, 4a tinent d’alcalde i regidora delegada de
Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, Consum, Igualtat, Participació Ciutadana i
Solidaritat i Cooperació, s’ha d’absentar del municipi des del dia 30 d’abril fins el dia
3 de maig de 2015, ambdós inclosos .
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Recuperar les atribucions de l’Alcaldia en les matèries delegades a la 4a
tinent d’alcalde, Sra. Ana Belén Gallego Rubio, des del dia 30 d’abril fins al dia 3 de
maig de 2015, ambdós inclosos.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les diferents dependències municipals.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que se celebri.”
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18.2.3.Decret d’Alcaldia núm. 1037 de 04.05.2015 pel qual l’Alcaldia recupera les
atribucions delegades al 5e tinent d’alcalde, Sr. Alberto Matallanas Carrillo des
del dia 5 fins al dia 8 de maig de 2015, ambdós inclosos i les delega al 3r tinent
d’alcalde, Sr. David Vidal Morral, pel mateix període.
“DECRET.Vistes les delegacions d’atribucions que aquesta Alcaldia ha efectuat als tinents
d’alcalde mitjançant el Decret núm. 1638, de 18 de juny de 2013, d’acord amb el
previst a l’art. 13 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.
Vist que el 5è tinent d’alcalde, Sr. Alberto Matallanas Carrillo, regidor delegat d’Obres
Públiques i Privades, Planificació i Urbanisme i Medi Ambient i Habitatge, no podrà
exercir les seves funcions per malaltia, des del dia 5 fins al dia 8 de maig de 2015,
ambdós inclosos.
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Recuperar les atribucions de l’Alcaldia en les matèries delegades al 5è
tinent d’alcalde, Sr. Alberto Matallanas Carrillo, des del dia 5 fins al dia 8 de maig de
2015, ambdós inclosos.
SEGON.- Delegar al 3r tinent d’alcalde, Sr. David Vidal Morral, les atribucions
recuperades del tinent d’alcalde, Sr. Alberto Matallanas Carrillo, des del dia 5 fins al
dia 8 de maig de 2015, ambdós inclosos.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a les diferents dependències municipals.
QUART.- Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que se celebri.”
18.2.4. Decret d’Alcaldia núm. 1173 de 15.05.2015, pel qual es delega a la
regidora Sra. Ana Belén Gallego Rubio la presidència d’un matrimoni civil el dia
16 de maig de 2015
“DECRET.Vist que l'article 51.1 del Codi Civil regula la celebració dels matrimonis de caràcter
civil, facultant, entre altres càrrecs públics, els alcaldes i els seus delegats perquè
puguin dur a terme les funcions igualment previstes en la llei per a la formalització
d'aquests matrimonis.
Vist que la regidora Sra. Ana Belén Gallego Rubio, ha sol·licitat la delegació de
l’Alcaldia per poder celebrar un matrimoni civil el dia 16 de maig de 2015.
Ateses les facultats legals abans esmentades i la possibilitat normativa de delegar
aquestes atribucions,
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RESOLC:
ÚNIC.- Delegar a la regidora Sra. Ana Belén Gallego Rubio perquè, en aplicació de
l’article 51.1 del Codi Civil, presideixi un matrimoni civil que tindrà lloc a la sala de
plens de l’Ajuntament el dia 16 de maig de 2015.”
18.2.5. Decret d’Alcaldia núm. 1589 de 30.06.2015, pel qual es delega a la
regidora Sra. María Dolores Conde Domínguez la presidència d’un matrimoni
civil el dia 24 de juliol de 2015
“DECRET.Vist que l'article 51.1 del Codi Civil regula la celebració dels matrimonis de caràcter
civil, facultant, entre altres càrrecs públics, els alcaldes i els seus delegats perquè
puguin dur a terme les funcions igualment previstes en la llei per a la formalització
d'aquests matrimonis.
Vist que la regidora Sra. María Dolores Conde Domínguez, ha sol·licitat la delegació
de l’Alcaldia per poder celebrar un matrimoni civil el dia 24 de juliol de 2015.
Ateses les facultats legals abans esmentades i la possibilitat normativa de delegar
aquestes atribucions,
RESOLC:
ÚNIC.- Delegar a la regidora Sra. María Dolores Conde Domínguez perquè, en
aplicació de l’article 51.1 del Codi Civil, presideixi un matrimoni civil que tindrà lloc a
la sala de plens de l’Ajuntament el dia 24 de juliol de 2015.”
18.2.6. Decret d’Alcaldia núm. 1590 de 30.06.2015, pel qual es delega al regidor
Sr. Antoni Pons Vilaplana la presidència d’un matrimoni civil el dia 3 d’octubre
de 2015
“DECRET.Vist que l'article 51.1 del Codi Civil regula la celebració dels matrimonis de caràcter
civil, facultant, entre altres càrrecs públics, els alcaldes i els seus delegats perquè
puguin dur a terme les funcions igualment previstes en la llei per a la formalització
d'aquests matrimonis.
Vist que el regidor Sr. Antoni Pons Vilaplana, ha sol·licitat la delegació de l’Alcaldia
per poder celebrar un matrimoni civil el dia 3 d’octubre de 2015.
Ateses les facultats legals abans esmentades i la possibilitat normativa de delegar
aquestes atribucions,
RESOLC:
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ÚNIC.- Delegar al regidor Sr. Antoni Pons Vilaplana perquè, en aplicació de l’article
51.1 del Codi Civil, presideixi un matrimoni civil que tindrà lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament el dia 3 d’octubre de 2015.”

En aquests moments es reincorpora a la sessió la regidora María Dolores Conde
Domínguez
18.3.Ratificació de Decrets
Examinat el Decret núm. 1269 de 26 de maig de 2015 sobre modificació de llocs de
treball es passa al torn de votacions i s’aprova ratificar-lo, amb els vots a favor del grup
d’Alternativa per Castellbisbal-E, del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM,
del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP i del grup de CiutadansCastellbisbal (C,s) i l’abstenció del grup de Convergència i Unió:
18.3.1. Decret núm. 1269 de 26.05.2015 pel qual es resol una modificació de llocs
de treball
“DECRET.Atès l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives que ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 16/1991,
de 10 de juliol, de les Policies locals de Catalunya.
Atès que l’esmentada disposició addicional setena no té afectes en relació a les
titulacions per l’accés o per la promoció professional per quan els cossos o escales es
classifiquen en grups en funció de la titulació exigida per l’ingrés i l’escala bàsica
(agents i caporals) continua essent classificada en el grup C2 (article 24.2 de la Llei
16/1991) i, per tant, no suposa cap canvi en la plantilla i el grup de titulació en que
estant enquadrades les places d’agent i caporal.
Atès que la mesura suposa una reclassificació administrativa de caràcter econòmic al
grup C1 i comporta que la diferència retributiva del sou base s’ha de deduir de les
retribucions complementàries, és a dir que suposa que s’haurà d’adequar el
complement específic en l’import corresponent per compensar l’increment del salari
base corresponent al grup de classificació C1.
Vist l’informe emès per la tècnic d’administració general de 25 de maig de 2015.
Vist que aquesta adequació s’ha de efectuar mitjançant l’adequació de la Relació de
llocs de treball.
Vist que al tractar-se de l’aplicació d’una previsió legal que té caràcter indisponible i
que no es possible potestat d’innovació i no respon a una nova valoració de llocs de
treball, es considera no preceptiva una prèvia negociació.
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Atès que l’esmentada modificació de la relació de llocs de treball no suposa cap
increment al pressupost corresponent a l’exercici 2015 si no una redistribució dels
crèdits existents i vist que per acord de la Junta de Govern de 22 de maig, s’ha acordat
la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit per poder atendre els
efectes de la seva aplicació.
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs
de treball i qualsevol modificació ocasionada durant la seva vigència segons les
necessitats organitzatives de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix l’article 22.2.i
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 52.2 j) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Atesa la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies
locals, afegida per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives que va entrar en vigor a l’endemà de la seva publicació,
és a dir, el 14 de març de 2015.
Ateses les atribucions que m’han estat conferides, en virtut del Decret d’Alcaldia, de
18 de juny de 2013.
R E S O L C:
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball com a conseqüència
de l’aplicació de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
les policies locals, en còmput anual, en el sentit que es detalla:
DENOMINACIÓ
Àrea de Seguretat Ciutadana
Caporal T/P
Caporal
Agent T/P
Agent
Agent interí

GRUP
C1
C1
C1
C1
C1

COMPLEMENT ESPECÍFIC
24.118,42 €
22.317,82 €
19.764,92 €
17.963,68 €
16.462,04 €

SEGON.- Condicionar el present acord de modificació de la relació de llocs de treball
a la seva ratificació del Ple i publicar la modificació de la relació de llocs de treball al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Aplicar els efectes administratius de caràcter econòmic previstos a
l’esmentada disposició a tots els agents i caporals de la Policia Local de l’Ajuntament,
a partir de la nòmina del present mes de maig i d’acord als ajustaments corresponents
a la seva aplicació a les nòmines tant ordinàries com extres que resten des del present
mes de maig al mes de desembre 2015.
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QUART.- Comunicar el present acord a la Junta de personal funcionari, al Dept.
d’Intervenció i als interessats.”
18.4. Donar compte d’assumptes aprovats per la Junta de Govern Local
Els assistents s’assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
següents:
18.4.1. Acord d’aprovació de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts
dins de la “Campanya de suport a l’Estudiant 2015-2016”, aprovat per Junta de
Govern el 24.04.2015
“Vist que en compliment de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal s’han elaborat les bases específiques en règim de concurrència competitiva per
a l’atorgament d’ajuts dins la “Campanya de Suport a l’Estudiant 2015-2016”.
Vista la necessitat d’aprovar les bases i la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts
esmentats.
Vist l’informe tècnic de necessitat de data 16.04.2015.
Vist l’informe de Secretaria d’adequació procedimental per a la convocatòria dels ajuts.
Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost de l’exercici 2015.
Atesa l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en sessió ordinària del dia 1.10.2012 i publicada al BOPB de data 18.3.2013.
Atès que d’acord amb l’articles 14 i 19 de l’Ordenança general de subvencions, les bases que
regeixen el procediment de concessió de la subvenció s’han sotmès al tràmit d’informe previ
per part d’Intervenció.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret refós d’Alcaldia de
data 18.06.2013, i a proposta de la regidora delegada, els assistents adopten, per unanimitat,
els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts dins la
“Campanya de Suport a l’Estudiant 2015-2016”.
SEGON.- Convocar el concurs en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament dels
ajuts amb les determinacions següents:
-

Objecte:
o

Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost
addicional dins del centre escolar, d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria.

o

Ajuts per a transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària

-

Barem de puntuació, requisits i documentació: les establertes a les bases.

-

Termini de presentació: de l’11 de maig al 29 de maig de 2015 (ambdós inclosos)
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-

-

Quantia màxima:
o

28.000 EUROS (material escolar, sortides, activitats...)

o

10.000 EUROS (transport escolar)

Aplicació pressupostària núm. 05-2310-489050

TERCER.- Aprovar que l’import màxim destinat a les esmentades actuacions serà de 38.000
EUROS, a càrrec del vigent pressupost municipal.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació,
l’anunci amb el text íntegre de les bases i la convocatòria, fent una referència del mateix al
DOGC. En virtut de l’art. 124.2 del ROAS, les bases queden sotmeses a informació pública
per un període de 20 dies, si en el transcurs d’aquest temps es presenten al·legacions, la
convocatòria restarà en suspens mentre no es resolen aquestes.
Annex
“BASES ESPECÍFIQUES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
CAMPANYA DE SUPORT A L’ESTUDIANT DEL CURS 2015-2016

LA

1. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és ordenar l’atorgament mitjançant règim de concurrència
competitiva dels diferents tipus d’ajuts en concepte de Campanya de Suport a l’Estudiant del
curs 2015/2016 de l’Ajuntament de Castellbisbal.
2. Tipologia d’ajuts
Els diferents tipus d’ajuts són:
a. Ajuts per material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins
del centre escolar, d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Els ajuts per material escolar són aquell tipus d’ajuts destinats a l’adquisició del material
escolar que el centre demana a l´inici de cada curs escolar.
Hi podran accedir els alumnes matriculats a l’etapa d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria dels centres educatius públics de Catalunya.
Els ajuts per a sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre
escolar, són aquell tipus d’ajuts destinats a la realització de tallers i activitats organitzades en
el centre escolar i en horari escolar, planificades a l´inici de cada curs; i les sortides escolars
ordinàries que el centre planifica a l´inici de cada curs escolar. Quedaran excloses les sortides
de més d’un dia en format colònies, convivències, viatges finals de curs, etc., així com les
activitats extraescolars.
b. Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
Són aquell tipus d’ajuts destinats al pagament d’una part del transport escolar del curs
2015/2016.
Hi podran accedir els alumnes matriculats a l’etapa d’educació infantil i primària dels centres
educatius públics de Castellbisbal, que resideixin a les urbanitzacions on el Consell Comarcal
del Vallés Occidental assigni el servei públic de transport escolar no obligatori.
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c. Altres ajuts escolars
El departament de serveis socials es reserva el dret de concedir altres tipus d’ajuts escolars
durant l’activitat escolar, previ estudi de la situació familiar segons els barems adjunts en
aquestes bases. Aquests altres ajuts no s’inclouran dins la partida pressupostària
contemplada en aquestes bases.
3. Beneficiaris
a. Podran sol·licitar aquests ajuts els pares/mares o tutors/es de tot aquell alumnat que
compleixin els dos requisits següents:
i. Els seus fills/es estiguin escolaritzats en qualsevol dels centres públics de Catalunya
ii. Els seus fills/es estiguin empadronats al municipi de Castellbisbal
b. Excepcionalment, els/les menors poden estar escolaritzats en centres docents privats
concertats, quan aquesta escolarització s’efectuï per resolució expressa de la Delegació
Territorial d’Educació o del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest
cas, caldrà justificar-ho.
c. Aquelles famílies que reuneixin els requisits anteriors hauran de presentar la seva sol·licitud
i tota la documentació requerida dins el termini establert a la convocatòria. Per al curs
2015/2016 la convocatòria serà de l´11 al 29 de maig de 2015 (ambdós inclosos).
d. No podran obtenir aquests ajuts aquelles famílies que hagin sol·licitat altre ajut pel mateix
concepte en d’altres administracions o altres ens públics. Així mateix, aquells que hagin
obtingut aquest ajut, tampoc el podran sol·licitar a una altra administració.
e. Per ser beneficiari dels ajuts cal estar al corrent dels pagaments sobre els conceptes
objecte de la campanya del curs anterior, així com de les quotes del Casal Infantil El Mirador.
Per ser beneficiari dels ajuts referits al servei públic de transport escolar no obligatori:
i. estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
ii. estar donat d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal del
Vallès Occidental.
4. Sol·licituds i documentació
a. Els interessats formalitzaran la petició a través de l’imprès de sol·licitud que facilitaran els
centres escolars o les Oficines d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Castellbisbal. També
es pot descarregar de la web de l’Ajuntament de Castellbisbal.
Caldrà presentar un imprès per cada família, degudament signat pel tutor/a o responsable
legal del menor.
b. Documentació acreditativa
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, caldrà presentar fotocòpia de la següent documentació
acreditativa. En el cas de no presentar-se, no es valorarà la sol·licitud.
Dades econòmiques:
Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar (declaració de renda de
l’exercici anterior o en la seva absència conjuntament amb el certificat d’hisenda negatiu, 3
últimes nòmines mensuals o certificats de pensió o prestació d’atur...). En cas de no poder
acreditar cap de les anteriors, declaració jurada d’ingressos.
Certificació de la situació laboral: contracte o certificació d’atur, si és el cas, de totes les
persones majors de 16 anys que convisquin al domicili.
44
__________________________________________________________________________________________
Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament / 27.07.2015

El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor
beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot
justificar documentalment.
Altres ingressos; justificants de recepció de lloguers, subarrendaments, etc..
Dades familiars:
DNI o passaport del tutor/a de l’alumne
Llibre de família
Volant de convivència
Si és el cas, sentència de separació amb el corresponent conveni regulador. En el cas de
demandes per impagament de la pensió d’aliments, la corresponent fotocòpia de la demanda.
Si és el cas de guardes compartides es tindran en compte els ingressos d’ambdós progenitors.
Si és el cas; certificat o informe mèdic de discapacitat o malaltia greu d’algun dels membres
de la unitat familiar
Si és el cas; la resolució administrativa que autoritza l’escolarització en un centre privat
concertat
Si és el cas, documentació acreditativa de l’acolliment d’un menor
Si és el cas; carnet de família nombrosa atorgat per la Generalitat de Catalunya
Si és el cas; carnet de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya
Si és el cas; carnet de serveis socials per a disminuïts atorgat per l’Ajuntament de Castellbisbal
El departament de Benestar Social podrà demanar aquella documentació que cregui
necessària per valorar convenientment la situació familiar.
c. Per presentar tota la documentació caldrà demanar cita prèvia al departament de serveis
socials de l’Ajuntament de Castellbisbal.
d. Els sol·licitants es comprometen a facilitar tota la informació demanada de forma veraç.
Quan es demostri per qualsevol mitjà la falsedat de les dades que figuren en la sol·licitud,
l’ajut quedarà sense efecte.
5. Criteris objectius d’atorgament / baremació
El Departament de serveis socials de l’Ajuntament de Castellbisbal comprovarà la
documentació presentada i procedirà a baremar les peticions d’acord amb els criteris
establerts a l’annex 1 d’aquestes bases. Només es puntuaran els apartats que estiguin
convenientment acreditats.
Els pares o tutors/es seran els responsables d’aportar la documentació requerida.
6. Composició òrgan competent
Tal i com preveu l’article 14 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal, la composició de l’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió dels ajuts de material escolar, sortides escolar i/o tallers i activitats
amb cost addicional fins del centre escolar, d´educació infantil, primària i secundària
obligatòria, queda designada de la següent manera: un educador/a social del departament de
Serveis Socials Bàsics, la cap del departament de Serveis Socials Bàsics i la regidora de
Serveis Socials i Salut Pública, i pel ajuts de transport escolar no obligatòria d´educació infantil
i primària: una tècnica del departament d´Educació i l´alcaldessa.
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7. Termini per a l’atorgament
La resolució d’atorgament dels ajuts serà aprovada per la Junta de Govern Local prèvia
proposta dels presidents dels òrgans competents, i s’efectuarà com a màxim en el termini de
3 mesos des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’art. 19
de l’Ordenança.
8. Tramesa
a. Sol·licituds aprovades
Els Departaments de Serveis Socials i Educació de l’Ajuntament de Castellbisbal notificaran
a totes les famílies que han obtingut ajut.
Paral·lelament, el Departament de Serveis Socials enviarà un llistat amb els alumnes amb
ajuts atorgats a cada centre escolar per tal que puguin aplicar els descomptes corresponents.
El Departament d´Educació enviarà un llistat al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per
tal que apliqui els descomptes que corresponguin a les quotes del servei públic de transport
escolar no obligatori.
b. Sol·licituds denegades
Es consideraran denegades les sol·licituds de subvenció no resoltes per resolució expressa
dins el termini de sis mesos a comptar des del final del termini de presentació de la sol·licitud.
9. Termini de presentació de sol·licituds
a. La convocatòria per a les esmentades ajudes serà per al curs 2015/2016 de l´11 al 29 de
maig de 2015, ambdós inclosos.
b. Tots aquelles demandes presentades amb posterioritat a la data de la convocatòria
ordinària passaran a tenir consideració de “2a convocatòria” sempre i quan es presentin abans
del 30 de setembre de 2015 i puguin justificar alguna de les situacions següents:
i. Arribada al municipi amb posterioritat a les dates de la primera convocatòria
ii. Alumnes que inicien la seva etapa escolar de P3 i han rebut la informació dels ajuts amb
posterioritat a la primera convocatòria
Aquests sol·licituds només podran ser ateses i valorades segons la disponibilitat
pressupostària.
10. Concessió dels ajuts
a. Els òrgans competents aprovaran la concessió dels ajuts, seguint els criteris de valoració
establerts.
b. La quantia de la subvenció per material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb
cost addicional dins del centre escolar, d´educació infantil, primària i secundària obligatòria,
s´establirà en relació a un import fixat per cada concepte. Hi haurà dos imports diferenciats
per valorar les diferents puntuacions obtingudes de la baremació.
c. La quantitat dels ajuts no serà mai superior a la despesa, més tenint en compte les
subvencions directes de l´Ajuntament a cada centre educatiu, que es puguin portar a terme.
En cas de que s’excedeixi, l’Ajuntament reduirà els ajuts objecte d´aquesta convocatòria fins
a l´import màxim.
d. L’atorgament dels ajuts seguirà l’ordre de puntuació de més a menys, un cop aplicats els
barems, fins a esgotar la partida de cada ajut.
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e. Els sol·licitants que no estiguin d’acord amb la resolució dels ajuts, podran recórrer l’acord
presentant el corresponent recurs administratiu a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Castellbisbal.
11.. Quantia dels ajuts
a. La quantia total establerta per als ajuts de material escolar, sortides escolars i/o tallers i
activitats amb cost addicional dins del centre escolar, d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria per a la convocatòria del curs 2015/2016, per un import total màxim de 28.000,00
EUR, es troben previstos en el pressupost municipal, concretament en l’aplicació
pressupostària núm. 05-2310-489050.
b. La quantia total establerta per als ajuts de transport escolar no obligatori de educació infantil
i primària per a la convocatòria del curs 2015/2016, per un import total màxim de 10.000,00
EUR, es troben previstos en el pressupost municipal, concretament en l´aplicació
pressupostària núm. 05-2310-489050. Així mateix, aquest ajut resta subjecte a l’aprovació del
preu públic que fixi i aprovi el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
c. Els Departaments de Serveis Socials i d´Educació de l’Ajuntament de Castellbisbal podran
demanar als centres escolars la informació necessària per a fer el seguiment de la despesa.
d. En el cas de que una família no estigui utilitzant els ajuts, l’Ajuntament de Castellbisbal
gaudirà del dret d’anul·lar l’ajut concedit a l´inici del curs escolar.
12. Revisió o renúncia de les subvencions
Es revisaran les sol·licituds que han estat reclamades per part dels pares/tutors/es dels
menors.
La renúncia a qualsevol subvenció atorgada es formalitzarà per escrit, als Serveis Socials.
13. Termini de justificació
a. Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins
del centre escolar d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Els centres educatius presentaran al mes de desembre de 2015 un llistat amb la relació dels
alumnes amb ajuts atorgats que mantenen l’escolarització, i per tant estan aprofitant els ajuts
escolars. El llistat inclourà també el detall del cost de material subministrat i l’import de l’ajut
atorgat per alumne per sufragar aquestes despeses.
L’Ajuntament comprovarà la correcció d’aquests llistats amb els ajuts atorgats.
b. Ajuts per a transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
Amb el rebut del transport del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
14. Compatibilitat amb altres subvencions
No podran obtenir aquests ajuts aquelles famílies que hagin sol·licitat altre ajut pel mateix
concepte en d’altres administracions o ens públics. Així mateix, aquells que hagin obtingut
aquest ajut, tampoc el podran sol·licitar a una altra administració.
Els ajuts d´aquesta convocatòria són compatibles amb les subvencions directes de
l´Ajuntament als centres educatius de Castellbisbal, en concepte de material escolar, que es
puguin portar a terme.
15. Pagament
a. Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins
del centre escolar d’educació infantil, primària i secundària obligatòria
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L’Ajuntament, a l’inici del curs escolar, abonarà a cada centre educatiu les quantitats
corresponents en concepte d´ajuts pel total dels seus alumnes matriculats i que siguin
beneficiaris de la campanya.
Amb les posteriors justificacions s’anirà fent el seguiment de la despesa, arribant al final de
l’activitat escolar a retornar els diners sobrants, si aquest és el cas.
b. Ajuts per a transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
L’Ajuntament, abonarà al Consell Comarcal del Vallès Occidental, les quantitats
corresponents en concepte d´ajuts pel total dels alumnes usuaris del transport escolar i que
siguin beneficiaris de la campanya, minorant l’import total del rebut del servei públic de
transport escolar no obligatori.
16. Acceptació de la subvenció
L’acceptació de la subvenció per part del beneficiari s’entendrà efectuada de forma tàcita, pel
fet que en el transcurs d´un mes no hagi manifestat expressament les seves objeccions.
17. Vigència
Aquestes bases regiran a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província, en la forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i continuaran vigents fins que es modifiquin o es deroguin
expressament.
18. Règim jurídic
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació els preceptes de la
Llei 38/2003, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Castellbisbal, en sessió ordinària celebrada el dia 1.10.2012 i publicada
íntegrament al BOPB de data 18.3.2013, la qual regula de manera general el procediment de
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellbisbal.
ANNEX 1
Barem de puntuació per a la concessió d’ajuts escolars de suport a l’estudiant. Curs 2015/2016
1. Dades familiars:
Nombre de fills:
Per infants de 0 a 3 anys: 1 punt x fill
Per infants de 4 a 16 anys: 0,5 punt x fill
Família monoparental: 3 punts
Infant en Acolliment: 2 punts
Entenem per família monoparental les que estiguin en possessió del carnet de família
monoparental emès per la Generalitat de Catalunya.
També s’entendrà per família monoparental aquella família formada per un únic membre de
la parella que no rep ajuda econòmica per part de l’altre (cal adjuntar documentació
acreditativa), per tant el/s fill/s en depenen econòmicament (sense que el membre tutor hagi
establert una nova relació de parella). També tindran consideració de família monoparental
els que rebent un pensió per infant, aquesta no supera la quantia establerta per la Generalitat
de Catalunya segons els criteris establerts per a la tramitació del carnet de família
monoparental.
En el cas de guardes compartides es tindran en compte els ingressos d’ambdós progenitors.
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Entenem per infant en acolliment aquell acolliment legal i acolliment de fet
2. Dades econòmiques:
Especificar tots els ingressos mensuals de la unitat familiar.
Les declaracions de renta o els autònoms es dividiran per 14 pagues, per tal de saber la
quantitat d’ingressos mensuals.
Caldrà calcular la renda per càpita, sumant els ingressos mensuals de la unitat familiar,
restant-hi el import de la despesa en concepte d’habitatge (lloguer i/o hipoteca) en un màxim
de 700€ i dividir-ho entre el número de membres de la unitat familiar.
La relació de punts serà:
Fins a 138,32 € mensuals: 7 punts
Entre 138,3 i 145,6 € mensuals: 6 punts
Entre 145,7 i 208 € mensuals: 5 punts
Entre 208,1 i 243,3 € mensuals: 4 punts
Entre 243,3 i 277,6 € mensuals: 3 punts
Entre 277,7 i 312 € mensuals: 2 punts
Entre 312,1 i 347,3 € mensuals: 1 punt
Més de 347,4 € mensuals: 0 punts
Si els dos membres de la unitat familiar tenen una situació laboral fixa: 0 punts
Altres situacions: fins a 1 punt
3. Dades sòciofamiliars:
a. Referides a la família
Manca de suport social o familiar externs: 0.5 punts
Dificultats en les relacions familiars: 0.5 punts
Problemes de salut o discapacitat d’algun membre de la família: 0.5 punts
Recent separació de parella (menys d’un any): 0.5 punts
b. Dificultats referides als menors
Menors vulnerables o amb dificultats d’aprenentatge: 0.5 punts
Prevenció de l’absentisme: 0.5 punts
Problemes de salut o discapacitat del menor: 0.5 punts
Suport per a l’adquisició d’hàbits: 0.5 punts
Famílies en seguiment de pla de treball o altres aspectes a valorar: fins a 2 punts
Infància en risc: fins a 1 punt”

18.4.2. Acord d’aprovació de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a
“Joves per canviar el món 2015”, aprovat per Junta de Govern el 30.04.2015
“ Vist que en compliment de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal s’han elaborat les bases específiques en règim de concurrència competitiva per
a l’atorgament dels ajuts Joves per canviar el món 2015
Vista la necessitat d’aprovar les bases i la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts
esmentats.
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Vist l’informe tècnic de necessitat de data 17 d’abril de 2015
Vist l’informe de Secretaria d’adequació procedimental per a la convocatòria dels ajuts.
Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost de l’exercici en curs
2015.
Atesa l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en sessió ordinària del dia 1.10.2012 i publicada al BOPB de data 18.3.2013.
Atès que d’acord amb l’articles 14 i 19 de l’Ordenança general de subvencions, les bases que
regeixen el procediment de concessió de la subvenció s’han sotmès al tràmit d’informe previ
per part d’Intervenció.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret refós d’Alcaldia de
data 03.02.2015, i a proposta del regidor delegat, els assistents adopten, per unanimitat, els
acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament dels ajuts Joves
per canviar el món 2015, que s’adjunten al present acord.
SEGON.- Convocar el concurs en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament dels
ajuts amb les determinacions següents:
-

Objecte: atorgament de subvencions en l’àmbit 2015.
Barem de puntuació, requisits i documentació: les establertes a les bases.
Termini de presentació: del dia 1 de juliol al 30 d’octubre 2015 a les 19:00 ambdós
inclosos
Quantia màxima: CINC-CENTS EUROS (500.-€.)
Aplicació pressupostària núm. 19-2310-489190

TERCER.- Aprovar que l’import màxim destinat a les esmentades actuacions serà de CINC
CENTS EUROS (500.- €), a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 19.2310.489190 del
vigent pressupost municipal.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
la corporació, l’anunci amb el text íntegre de les bases i la convocatòria, fent una referència
del mateix al DOGC. En virtut de l’art. 124.2 del ROAS, les bases queden sotmeses a
informació pública per un període de 20 dies, si en el transcurs d’aquest temps es presenten
al·legacions, la convocatòria restarà en suspens mentre no es resolen aquestes.
Annex
BASES ESPECÍFIQUES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ATORGAMENT DE BEQUES “JOVES PER CANVIAR EL MÓN 2015”
1. Objecte de les beques
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L’objecte d’aquestes bases és ordenar l’atorgament mitjançant règim de concurrència
competitiva dels diferents tipus d’ajuts en concepte de beques “Joves per canviar el món” 2015
de l’Ajuntament de Castellbisbal.
El període en què s’executarà l’activitat objecte de les beques serà des de l’1 juliol fins al 30
d’octubre de 2015 al PIJ de Castellbisbal.
2. Tipologia d’ajuts
L’import d’aquestes beques ascendirà al 20% del cost del transport (avió, tren, autobús o
vaixell) fins a un màxim de 150€.
3. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes beques persones físiques que compleixin els requisits següents:

a.
b.
c.
d.

Tenir en el moment de viatjar entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos).
Estar empadronat o empadronada a Castellbisbal.
Utilitzar el transport públic (tren, avió, vaixell o autobús)
S’ha de tractar d’un voluntariat a l’estranger, ja sigui camps de voluntariat, estades,
rutes solidàries. Amb un projecte solidari justificat i adherit a una entitat inscrita a
la Federació catalana d’ONG per al Desenvolupament.
e. Realitzar el viatge entre de juliol, agost i setembre del 2015.
Aquelles persones físiques que reuneixin els requisits anteriors hauran de presentar la seva
sol·licitud i tota la documentació requerida dins el termini establert per a la convocatòria.
Els beneficiaris tenen l’obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per
l’Ajuntament.
4. Sol·licituds i documentació
a. Els interessats formalitzaran la petició a través de l’imprès Fitxa de demanda de la
subvenció “JOVES PER CANVIAR EL MÓN”, que es sol·licita al Punt d’Informació Juvenil
b. Documentació acreditativa
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, s’ha d’adjuntar fotocòpia de la següent documentació:
-

-

El bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove.
El full de sol·licitud degudament emplenat
El model d’instància municipal degudament emplenat.
Certificat expedit per l’entitat amb la qual es fa el projecte (ha d’estar inscrita a la
Federació catalana d’ONG per al Desenvolupament) on constin les dades del
sol·licitant, explicació del projecte i dates de l’estada.
Còpia en format paper del projecte realitzat.

5. Criteris objectius d’atorgament
Com a condicions de caràcter obligatori per poder cobrar la beca, es demanarà als i a les
joves:
Cinc fotografies del viatge.
Un article amb les impressions del viatge. Aquest article haurà de tenir una extensió
d’entre 2.200 i 3.333 caràcters, amb espais inclosos, lliurat abans del 30 d’octubre de
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2015. A més, es podrà demanar als i a les joves que expliquin la seva experiència en
algun acte que organitzi l’Àrea de Joventut.
Les sol·licituds de beques “Joves per canviar el món 2015” es concediran per rigorós ordre de
presentació al registre general de l’Ajuntament i fins al límit de la partida pressupostària creada
a l’efecte.
6. Composició òrgan competent
Tal i com preveu l’article 14 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal, la composició de l’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió, queda designada de la següent manera:
President,
Regidor/a de joventut
Vocals,
Tècnic/a de Joventut
Informador/a i/o dinamitzador/a juvenil
7. Termini per a l’atorgament
La resolució d’atorgament dels ajuts serà aprovada per la Junta de Govern Local prèvia
proposta del president de l’òrgan competent, i s’efectuarà com a màxim en el termini de 3
mesos des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’art. 19 de
l’Ordenança.
8. Tramesa
a. Sol·licituds aprovades
Es notificarà a tots els beneficiaris que han obtingut ajut mitjançant correu electrònic.
b. Sol·licituds denegades
Es consideraran denegades les sol·licituds de beques no resoltes per resolució expressa
dins el termini de sis mesos a comptar des del final del termini de presentació de la
sol·licitud.
9. Termini de presentació de sol·licituds
La convocatòria per a les esmentades beques serà per a l’exercici 2015 del dia 1 de juliol al
30 de d’octubre a les 19.00 hores, ambdós inclosos.
10. Concessió de les beques
L’òrgan competent aprovarà la concessió de les beques, seguint els criteris de valoració
establerts.
Els sol·licitants que no estiguin d’acord amb la resolució dels ajuts, podran recórrer l’acord
presentant el corresponent recurs administratiu a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Castellbisbal.
11. Quantia dels ajuts
La quantia total màxima establerta per als ajuts per a la convocatòria de l’exercici 2015
ascendirà a 500 euros.
Les sol·licituds de beques “Joves per canviar el món 2015” es concediran per rigorós ordre de
presentació al registre general de l’ajuntament i fins al límit de la partida pressupostària creada
a l’efecte.
I es troben previstos en el pressupost municipal, concretament en l’aplicació pressupostària
núm. 19 2310 489190
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12. Pagament
Els pagaments s’abonaran a compte bancari facilitat a la fitxa de demanda de la subvenció
“JOVES PER CANVIAR EL MÓN”, abans del 30 de desembre de 2015.
13. Vigència
Aquestes bases regiran a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província, en la forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i continuaran vigents fins que es modifiquin o es deroguin
expressament.
14. Règim jurídic
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació els preceptes de la
Llei 38/2003, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Castellbisbal, en sessió ordinària celebrada el dia 1.10.2012 i publicada
íntegrament al BOPB de data 18.3.2014, la qual regula de manera general el procediment de
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellbisbal.”

18.4.3. Acord d’aprovació dels preus públics per a un curs d’Informàtica amb
acreditació oficial (ACTIC), aprovat per Junta de Govern el 30.04.2015
“Atès que el Departament d’Ocupació organitza el CURS D'INFORMÀTICA AMB
ACREDITACIÓ OFICIAL (ACTIC).
Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 47 RDL de la Llei 2/2004 de 5 de març, reguladora
de les hisendes locals, s’han d’aprovar els preus públics per establir l’import de l’entrada al
concert esmentat.
Vistos els informes del servei, de Secretaria i d’Intervenció que hi ha a l’expedient.
Atès que, en la sessió plenària celebrada el dia 3 d’octubre de 2006, es va delegar en la Junta
de Govern Local l’aprovació dels preus públics per la participació-assistència dels particulars
en activitats de caire cultural, social, juvenil, esportiu, sociosanitari o mediambiental, els
assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a l’esmentat curs, als efectes,
forma i terminis establerts en l’article 47 RDL de la llei 2/2004 de 5 de març, reguladora de les
hisendes locals. Aquesta preus públics són els següents:
EMPADRONATS
Curs persones aturades o treballadores a jornades parcials
CURS D'INFORMÀTICA AMB ACREDITACIÓ OFICIAL (ACTIC)

Preu
35 eur

Descomptes
No n’hi ha
SEGON.- Els preus públics que s’aproven al present ACORD seran publicats al BOP pel seu
general coneixement.”
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18.4.4. Acord d’aprovació dels preus públics per a un Curs d’Operari Logístic
de magatzem, aprovat per Junta de Govern el 15.05.2015
“Atès que el Departament d’Ocupació organitza un curs D'OPERARI LOGISTIC DE
MAGATZEM.
Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 47 RDL de la Llei 2/2004 de 5 de març, reguladora
de les hisendes locals, s’han d’aprovar els preus públics per establir l’import de l’entrada al
concert esmentat.
Vistos els informes del servei, de Secretaria i d’Intervenció que hi ha a l’expedient.
Atès que, en la sessió plenària celebrada el dia 3 d’octubre de 2006, es va delegar en la Junta
de Govern Local l’aprovació dels preus públics per la participació-assistència dels particulars
en activitats de caire cultural, social, juvenil, esportiu, sociosanitari o mediambiental, els
assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a l’esmentat curs, als efectes,
forma i terminis establerts en l’article 47 RDL de la Llei 2/2004 de 5 de març, reguladora de
les hisendes locals. Aquests preus públics són els següents:

EMPADRONAT
Curs persones aurades o treballadores a jornades parcials

Preu
59,50€

Descomptes
No h’hi ha
SEGON: Els preus públics que s’aproven en aquest acord seran publicats al BOP per al
coneixement general.”

18.4.5. Acord d’aprovació de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts
per a l’adquisició de llibres, material de text i material escolar curs 2015-2016,
aprovat per Junta de Govern el 22.05.2015
“Vist l’expedient número 000011/2015-TBA, iniciat per a convocar l’atorgament de
subvencions als centres escolars públics de Castellbisbal, amb la finalitat d’ajudar les famílies
en l’adquisició de material escolar, llibres i material de text per a la seva confecció, per al curs
2015-2016.
Vist que en compliment de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal s’han elaborat les bases específiques en règim de concurrència competitiva per
a l’atorgament d’aquests ajuts.
Vista la necessitat d’aprovar les bases i la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts
esmentats.
Vist l’informe tècnic de la tècnica de Benestar Social, de data 11.05.2015.
Vist l’informe tècnic de la tècnica d’Educació, de data 13.05.2015.
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Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció d’adequació procedimental per a la convocatòria
dels ajuts.
Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost de l’exercici 2015.
Atesa l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en sessió ordinària del dia 01.10.2012 i publicada al BOPB de data 18.03.2013.
Atès que d’acord amb l’articles 14 i 19 de l’Ordenança general de subvencions, les bases que
regeixen el procediment de concessió de la subvenció s’han sotmès al tràmit d’informe previ
per part d’Intervenció.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data
18.06.2013, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions
als centres escolars públics de Castellbisbal, amb la finalitat d’ajudar les famílies en
l’adquisició de material escolar, llibres i material de text per a la seva confecció, per al curs
2015-2016, que s’adjunten al present acord.
SEGON.- Convocar el concurs en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament dels
ajuts amb les determinacions següents:
- Objecte: Atorgament de subvencions als centres escolars públics de Castellbisbal,
amb la finalitat d’ajudar les famílies en l’adquisició de material escolar, llibres i
material de text per a la seva confecció, per al curs 2015-2016.
- Barem de puntuació, requisits i documentació: els establerts a les bases.
- Termini de presentació: de l’1 al 23 d’octubre de 2015
- Quantia màxima: 114.000,00 EUROS.
- Aplicació pressupostària núm. 05 2310 489050 per import de 54.000,00 EUR, pel
concepte material escolar.
- Aplicació pressupostària núm. 18 3230 489181 per import de 60.000,00 EUR, pel
concepte ajut de llibres i material de text per a la seva confecció.
TERCER.- Aprovar que l’import màxim destinat a les esmentades actuacions serà de
114.000,00 EUROS, dels quals 54.000,00 EUR seran a càrrec de l’aplicació pressupostària
núm. 05 2310 489050 Subvencions caràcter social; i 60.000,00 EUR seran a càrrec de
l’aplicació pressupostària núm. 18 3230 489181 Ajuda de llibres, del vigent pressupost
municipal.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
la corporació, l’anunci amb el text íntegre de les bases i la convocatòria, fent una referència
del mateix al DOGC. En virtut de l’art. 124.2 del ROAS, les bases queden sotmeses a
informació pública per un període de 20 dies, si en el transcurs d’aquest temps es presenten
al·legacions, la convocatòria restarà en suspens mentre no es resolen aquestes.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquests acords, atès que l’aprovació de les Bases correspon
al Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 124.3 del ROAS. No obstant, per acord de Ple de
11.07.11, modificat per acord de Ple de 25.03.13, de delegacions d’aquest en la Junta de
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Govern Local, es pot entendre delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local,
donant compte al Ple.
Annex
“BASES ESPECÍFIQUES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES
ALS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE CASTELLBISBAL PER AJUDAR LES FAMÍLIES
EN L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES, MATERIAL DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL
CURS 2015-2016 AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL
1.Objecte de la convocatòria (què es pot sol·licitar?)
L'objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament a través del
Departament d’Educació, destinats a finançar l’adquisició de llibres, materials de text, i
material escolar per al curs 2015-2016, que adquireixen les famílies empadronades a
Castellbisbal, que tinguin fills/es que cursin estudis d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria en centres escolars públics de Castellbisbal.
El període en què s’executarà l’activitat objecte de la subvenció serà el curs 2015-2016.
2.Tipologia d’ajuts
a. Ajut que haurà de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat ajudar a finançar el cost dels llibres i materials de text, tenint en consideració que hi
ha diversitat de projectes educatius a les escoles del municipi de Castellbisbal.
Amb la finalitat d’aconseguir un ús més sostenible d’aquests llibres i materials, s’impulsaran
els bancs de llibres existents als centres educatius de Castellbisbal. En aquesta línia, es
condiciona l’obtenció de la subvenció al fet d’estar acollit al Projecte de reutilització de llibres
escolars dels centres.
b. Ajut per material escolar
3.Beneficiaris (qui els pot sol·licitar?)
a. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que en fonamenta l’atorgament, sempre que no estiguin afectades
per cap de les prohibicions incloses a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (en endavant, LGS), i reuneixin les següents condicions:
Els centres educatius públics del municipi de Castellbisbal que imparteixen el segon cicle
d’educació infantil (P3, P4 i P5), primària i secundària obligatòria i que sol·licitaran l’ajut per
reduir el cost dels llibres, material de text i material escolar que repercuteixen en les famílies
empadronades a Castellbisbal que hi tinguin fills i filles que hi cursin els seus estudis.
Els beneficiaris tenen la obligació de facilitar tota la informació que els sigui requerida per
l’Ajuntament.
4. Sol·licituds i justificació
a. Els centres educatius públics del municipi de Castellbisbal formalitzaran la petició a través
de l’imprès sol·licitud de subvenció, que es pot descarregar del web de l’Ajuntament de
Castellbisbal o es pot sol·licitar a les oficines d’atenció al ciutadà municipals.
b. Documentació acreditativa i justificativa
1. Document de petició de la subvenció sol·licitant l’ajut, adjuntant llistat del que es
demana i adjuntant els documents que consten a la petició. El registre es podrà fer a
qualsevol de les dues OAC de l’Ajuntament.
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2. Llistat amb recompte total d’alumnes per nivells: P3, P4, P5 (Educació Infantil); 1r, 2n
3r, 4t, 5è i 6è (Educació Primària); 1r, 2n, 3r i 4t ESO.
3. Una memòria justificativa de l’activitat subvencionada, indicant el compliment de les
condicions imposades en les bases així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts. Fer especial referència al cost dels llibres, material de text i material escolar
subministrat a les famílies, amb la part finançada per aquestes i la part finançada per
l’Ajuntament.
4. Balanç econòmic dels ingressos i de les despeses de l’activitat subvencionada
5. Relació de les despeses de l’activitat indicant-hi el creditor i el document, l’import i la
data d’emissió
6. Les factures o documents de valor probatori en l’àmbit mercantil o amb eficàcia
administrativa incorporats en la relació i, si és el cas, la documentació acreditativa del
seu pagament.
Hauran de ser documents originals o còpies degudament autenticades.
7. Document de verificació del núm. de compte a tercers, degudament emplenat i amb la
diligència de l’entitat financera amb el segell i signatura del director de l’entitat. Aquest
document serà facilitat per qualsevol de les dues OAC municipals o a l’espai web
municipal.
5. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà el
beneficiari per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
en faci la rectificació o les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així,
s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.
6. Composició òrgan competent
Tal i com preveu l’article 14.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal, la composició de l’òrgan competent per examinar i valorar les sol·licituds, el
president del qual formularà la proposta de concessió dels ajuts, queda designada de la
manera següent:
 Regidora d’Educació
 Tècnica d’Educació 1
 Tècnica d’Educació 2
La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes
bases serà realitzada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament.
Cal entregar tota la documentació en format original o mitjançant còpies autenticades.
La resolució de les sol·licituds correspondrà a la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Castellbisbal.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
7.Termini per a l’atorgament
La resolució d’atorgament dels ajuts serà aprovada per la Junta de Govern Local prèvia
proposta del president de l’òrgan competent, i s’efectuarà com a màxim el 23 de novembre de
2015, d’acord amb l’art. 19 de l’Ordenança.
8.Tramesa
a. Sol·licituds aprovades
Es notificarà a tots els centres educatius l’import de l’ajut atorgat mitjançant el trasllat de l’acord
de Junta de Govern Local.
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b. Sol·licituds denegades
a) Es consideraran denegades les sol·licituds de subvenció no resoltes per resolució
expressa dins el termini de sis mesos a comptar des del final del termini de presentació
de la sol·licitud.
9.Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
La convocatòria per a les esmentades ajudes serà per a l’exercici 2015 i el termini de
presentació de la documentació esmentada anteriorment per part dels centres educatius
començarà el dia 1 d’octubre i finalitzarà el dia 23 d’octubre de 2015, ambdós inclosos.
Lloc de presentació: al Registre de l’Ajuntament a qualsevol de les dues OAC municipals:
 OAC Ajuntament Castellbisbal
Av. Pau Casals, 9
 OAC Can Margarit
C/Major, 103
10. Concessió dels ajuts
L’òrgan competent aprovarà la concessió dels ajuts, seguint els criteris de valoració establerts,
identificant, en la resolució, el nom dels centres educatius públics del municipi de Castellbisbal
i l’import de l’ajut atorgat a cadascun d’aquests centres. Així mateix s’indicarà que el
pagament es realitzarà directament als centres educatius públics del municipi de Castellbisbal
perquè actuen en la gestió d’aquests ajuts.
La quantitat de l’ajut no serà superior a la despesa. En cas que s’excedeixi, l’Ajuntament
reduirà la subvenció fins a aquest cost màxim.
Els sol·licitants que no estiguin d’acord amb la resolució dels ajuts, podran recórrer l’acord
presentant el recurs administratiu corresponent a les oficines d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament de Castellbisbal.
11. Quantia dels ajuts
La quantia total màxima establerta per als ajuts per a la convocatòria de l’exercici 2015 és per
un import total màxim de 114.000€, que es troben previstos en el pressupost municipal,
concretament en les aplicacions pressupostàries següents:
 60.000 € a l’aplicació pressupostària núm. 18 3230 489181
 54.000€ a l’aplicació pressupostària núm. 05 2310 489050
L’import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i
percentatge d’aquestes respecte al cost d’activitat subvencionada serà :
Per ajut de llibres i material de text per a la seva confecció (partida pressupostària núm.
18 3230 489181)
a. Educació infantil: 20€/alumne
b. Educació primària: 30€/alumne
c. Educació secundària: 40€/alumne
Per material escolar (partida pressupostària núm. 05 2310 489050)
a. Educació infantil: 25€/alumne
b. Educació primària: 25€/alumne
c. Educació secundària: 25€/alumne
12. Termini de justificació
El termini màxim per a la justificació de les esmentades ajudes serà el 23 d’octubre de 2015.
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13. Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats amb la mateixa finalitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar
el cost total de la despesa subvencionada.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
14. Pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop a cadascun dels centres
educatius públics del municipi de Castellbisbal, prèvia la presentació dins del termini establert
amb aquest finalitat a la base següent, dels justificants que s’hi exigeixen.
15. Acceptació de la subvenció
La participació en el procés implica l’acceptació de les condicions i de les bases.
16. Publicació trimestral de subvencions atorgades
Durant el mes següent de cada trimestre natural es publicaran al BOP les subvencions
concedides en la forma i casos previstos a l’art 20 de la Ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament de Castellbisbal.
17. Règim jurídic
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases seran d’aplicació els preceptes de la Llei
38/2003, general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellbisbal, en sessió ordinària celebrada el dia 1.10.2012 i publicada
íntegrament al BOPB de data 18.03.2013, la qual regula de manera general el procediment
de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellbisbal.
18. Informació sobre el tractament de dades personals obtingudes per a l’exercici de les
funcions pròpies de l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial Decret
1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer
USUARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS, del qual és responsable l’Ajuntament de
Castellbisbal. Seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents serveis públics
municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris en l’àmbit de les seves funcions, i no seran
cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o
si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu
electrònic lopd@castellbisbal.cat, al fax 93 772 13 07 o per correu postal a l’adreça Av. Pau
Casals, 9, 08755 Castellbisbal.”

18.4.6. Acord d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
a projectes de cooperació i solidaritat destinades a entitats privades sense ànim
de lucre per a l’any 2015, aprovat per Junta de Govern el 22.05.2015
“Vist que en compliment de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Castellbisbal es van aprovar per la Junta de Govern Local del dia 01.08.2014 les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació i solidaritat en
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règim de concurrència competitiva, destinades a entitats privades sense ànim de lucre, i van
ser publicades al BOPB de data 21.08.2014.
Vista la necessitat d’aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2015 per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de cooperació i solidaritat
destinades a entitats sense ànim de lucre.
Vist l’informe tècnic de necessitat de data 20.05.2015.
Vist l’informe de Secretaria d’adequació procedimental per a la convocatòria dels ajuts.
Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost de l’exercici 2015.
Atesa l’Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en sessió ordinària del dia 1.10.2012 i publicada al BOPB de data 18.3.2013.
Atès que d’acord amb l’articles 14 i 19 de l’Ordenança general de subvencions, les bases que
regeixen el procediment de concessió de la subvenció s’han sotmès al tràmit d’informe previ
per part d’Intervenció.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret refós d’Alcaldia de
data 18.06.2013, i a proposta de la regidora delegada, els assistents adopten, per unanimitat,
els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a projectes de
cooperació i solidaritat en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats privades
sense ànim de lucre, corresponent a l’any 2015, d’acord amb les bases que s’adjunten al
present acord aprovades per la Junta de Govern Local de data 01.08.2014.
SEGON.- Convocar el concurs en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament dels
ajuts amb les determinacions següents:
-

Objecte: concessió de subvencions per a projectes de cooperació i solidaritat
destinades a entitats sense ànim de lucre, any 2015.
Barem de puntuació, requisits i documentació: les establertes a les bases.
Termini de presentació: 90 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPB.
Quantia màxima: 32.000 EUROS
Aplicació pressupostària núm. 22 2310 489220

TERCER.- Aprovar que l’import màxim destinat a les esmentades actuacions serà de 32.000
EUROS, a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 22 2310 489220 del vigent pressupost
municipal.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de
la corporació, l’anunci de la convocatòria, fent una referència del mateix al DOGC. En virtut
de l’art. 124.2 del ROAS, la convocatòria queda sotmesa a informació pública per un període
de 20 dies, si en el transcurs d’aquest temps es presenten al·legacions, la convocatòria restarà
en suspens mentre no es resolen aquestes.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta aprovació a la propera sessió de Ple.”

18.4.7. Acord d’aprovació dels preus públics per a un Curs de necessitats
educatives especials any 2015, aprovat per Junta de Govern el 22.05.2015
“Vist l'expedient número 000011/2015-ICB, iniciat per a la realització D'UN CURS DE
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS per a l’any 2015.
Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 47 RDL de la Llei 2/2004 de 5 de març, reguladora
de les hisendes locals, s’han d’aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a l’esmentat
curs.
Vistos els informes del servei, de Secretaria i d’Intervenció que obren a l’expedient.
Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 3 d’octubre de 2006 es va delegar en la Junta de
Govern Local l’aprovació dels preus públics per a la participació-assitència dels particulars en
activitats de caire social, sanitari i mediambiental, etc., els assistents adopten, per unanimitat, els
acords següents:
PRIMER.- Aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció a l’esmentat curs, als efectes,
forma i terminis establerts en l’article 47 RDL de la llei 2/2004 de 5 de març, reguladora de les
hisendes locals. Aquesta preus públics són els següents:
EMPADRONATS
Curs persones aturades o treballadores a jornades parcials
Curs de Necessitats educatives especials

Preu
9,00 eur

Descomptes
No n’hi ha
SEGON.- Els preus públics que s’aproven al present ACORD seran publicats al BOP pel seu
general coneixement.

18.4.8. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat del procediment
administratiu per determinar la responsabilitat dels danys d’humitats al Centre
de dia El Serral i incoar nou expedient.
“Atès informe del Servei d’arquitectura municipal de 20.03.14 pel qual es constata l’existència
d’uns danys a bens de domini públic, consistents en humitats amb sortida d’aigua en el
soterrani del local municipal del Centre de Dia “El Serral”, conseqüència de la incidència
donada al clavegueram del carrer Can Margarit en data de 29.01.14 i del període de pluges.
Atès que de conformitat al informe de referència es constata que el responsable dels
desperfectes es l’empresa Aigües de Castellbisbal empresa Mixta, S.L.
Atès que per ofici del regidor d’obres i urbanisme e 28.03.14 es dona compte dels danys amb
el requeriment a l’empresa per tal que procedeixin a l’arranjament com a responsables del
manteniment del clavegueram.
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Atès que al no donar-se aquest arranjament per part de l’empresa, ha estat finalment
l’Ajuntament el que ha procedit al mateix, essent el valor de la reparació de 2.767,34.-euros,
de conformitat a factura que consta a l’expedient.
Que de conformitat al que es disposa a l’art. 28 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, a l’art. 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL) a l’art. 175.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i per últim,
el que es disposa a l’art. 167.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, els Ajuntaments han d’exercir les potestats administratives i
accions necessàries per a la defensa dels seus drets i bens.
Vist que de conformitat a la normativa anterior, s’ha de tramitar el corresponent procediment
administratiu per tal del rescabalament dels danys ocasionats als bens municipals, d’acord al
que es disposa a l’art. 233.2 del TRLMRLC, i el que es disposa als arts. 175 i 176 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, que faculta a les Corporacions locals per obligar als particulars per
la via administrativa a reparar o rescabalar els danys i perjudicis que puguin haver causat per
frau o negligència en els bens de domini públic municipal.
Atès que l’exigència d’aquesta responsabilitat requereix donar tràmit d’audiència de
conformitat al que es disposa a l’art. 176 del D. 336/1988, de 17 d’octubre, així com pel que
es disposa amb caràcter general a l’art. 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que per acord de la Junta de govern local de 27.02.15 es va incoar expedient amb la
concessió de tràmit d’audiència pel concepte de referència, el qual ha esdevingut caducat pel
transcurs del termini de tres mesos des del seu inici, de conformitat al que es disposa a l’art.
44.2 i 92 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, d’acord als quals s’ha de considerar la caducitat del
procediment iniciat d’ofici pel transcurs del termini per a resoldre, sense que la caducitat suposi
per si mateixa la prescripció de l’acció en qüestió, de manera que en tot cas els procediments
caducats no interrompen el termini de prescripció.
Vist informe jurídic de 05.16.15.
Atès el que es disposa a l’art. 229 de TRLMRLC i a l’art. 167.2 del D. 366/1998, de 17
d’octubre, i que aquestes atribucions es troben delegades a la Junta de govern local per acord
del ple municipal de 11.07.11, i a proposta del regidor delegat, els assistents adopten, per
unanimitat, els acords següents:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment administratiu incoat per acord de la Junta de
govern local de 27.02.15 per a la determinació de responsabilitat de l’empresa Aigües de
Castellbisbal, empresa mixta S.L., pels danys efectuats al domini públic consistents en
humitats amb sortida d’aigua en el soterrani del local municipal del Centre de Dia “El Serral”,
conseqüència de la incidència donada al clavegueram del carrer Can Margarit en data de
29.01.14 i del període de pluges.
Segon.- Incoar nou expedient administratiu de determinació de responsabilitat a l’empresa
Aigües de Castellbisbal, empresa mixta S.L., pel mateix concepte.
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Tercer.- Donar tràmit d’audiència, amb vista de l’expedient als interessats i als seus
pares/tutors legals, per tal que en el termini de 15 dies, a comptar des del dia següent al de la
notificació del present acord, puguin formular al·legacions i presentar els documents i
justificacions que estimin pertinents.”

18.5. Donar compte de l’actuació de secretaris accidentals
18.5.1. Comunicació a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya de l’actuació com a secretaris accidentals de
funcionaris municipals
Els assistents s’assabenten de les comunicacions que l’Ajuntament ha efectuat a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya informant de
l’actuació com a secretaris accidentals dels tècnics d’administració general següents:
- Sra. Mireia Mallol Fernández, el dia 24 d’abril de 2015 només als efectes d’assistir
a la Junta de Govern Local
- Sra. Eva Saura Montero, des del dia 29 d’abril fins el dia 6 de maig de 2015,
ambdós inclosos
- Sra. Eva Saura Montero, el dia 27 de maig de 2015, només als efectes d’assistir
a la Comissió Especial de Comptes
- Sr. Jaume Margarit Caballé, el dia 29 de maig de 2015

18.6. Donar compte dels informes de la Intervenció municipal següents:
Els assistents s’assabenten dels quatre informes de la Intervenció municipal
següents:
18.6.1. Informe de morositat emès d’acord amb el Reial Decret 635/2014 del
Segon Trimestre de 2015
Assumpte: Informe emès d’acord amb el Reial Decret 635/2014 de
Segon Trimestre 2015
INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
A) ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, introdueix el concepte de Període Mitjà de Pagament
com expressió dels temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de
manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran
de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una
metodologia comú.
Període Mitjà de Pagament:
El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el
retràs en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com indicador diferent
respecte del període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei
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3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre
valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament, si
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per la remissió de la
informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests
trenta dies.
1.- Àmbit subjectiu:
Tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. Aquests
són:
“El sector Administracions Públiques, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del
Consell, de 25 de juny de 1996.”
2.- Operacions seleccionades per al càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors:
Es tindran en compte les factures emeses des de l’1 de gener de 2014 que constin en el
registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d’obra
aprovades a partir de la mateixa data. Queden excloses les obligacions de pagament
contretes entre entitats que tinguin la consideració d’Administracions Públiques en l’àmbit de
la comptabilitat nacional i les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel Finançament dels
Pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin
estat objecte de retenció com a conseqüència d’embargaments, manaments d’execució,
procediments administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
3.- Terminis per a la seva presentació:
La disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014 estableix que:
“Mentre no es produeixi la modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, las
comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, remetran al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per a la seva publicació i seguiment, i publicaran abans del dia
trenta de cada mes en el seu portal web, la informació a la que es refereix l’article 6 referida
al mes anterior. La resta de corporacions locals publicaran i comunicaran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació referida a cada trimestre de l’any
abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest trimestre.
La primera publicació mensual de la informació prevista en aquest Reial Decret tindrà lloc
en el mes d’octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera
publicació trimestral serà en el mes d’octubre de 2014 referida al trimestre anterior”.
4.- Dades a incloure en l’aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament:
- Rati de les operacions pagades.
- Rati de las operacions pendents de pagament.
- Import total de pagaments realitzats.
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- Import total de pagaments pendents.
5.- Incompliment de l’obligació de remissió d’informació:
Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que correspongui, l’incompliment de
les obligacions de remissió d’informació, article 9 del Reial Decret 635/2014, en el que es
refereix a terminis establerts, al correcte contingut i idoneïtat de les dades requerides o a la
manera d’enviar-les, donarà lloc a un requeriment de compliment. El requeriment de
compliment indicarà el termini, no superior a quinze dies naturals, per atendre l’obligació
incomplida amb apercebiment de que transcorregut l’esmentat termini es procedirà a donar
publicitat d’aquest incompliment i a l’adopció de les mesures automàtiques de correcció
previstes en l’article 20 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de conformitat con el que
estableix en l’article 27.7 de l’esmentada llei.
B) CONTINGUT INFORME SEGON TRIMESTRE 2015
Període mitjà de pagament global a proveïdors
2on Trimestre 2015

Rati d'operacions pagades
Import d'operacions pagades

-3,32 dies
2.091.236,34 euros

Rati d'operacions pendents de pagament
Import d'operacions pendents de pagament

-9,79 dies
1.002.116,67 euros

Període Mitjà de Pagament entitat (PMP)

-5,42 dies

Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics, pot prendre un valor negatiu, tant en les
operacions pagades com en les pendents de pagament, si l’Administració paga abans de que
hagin transcorregut 30 dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d’obra.
Castellbisbal, 2614 d’abril de 2015
La Interventora,
Sandra Cerdà Gómez
18.6.2.Informe emès d’acord amb l’article 4rt i 5è de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de
mesures de lluita contra la morositat
Assumpte: Informe emès d’acord amb l’article 4rt i 5è de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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A) ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix uns nous
terminis de pagament del sector públic, que s’adeqüen a la Directiva Europea,
concretament es redueix a un màxim de trenta dies el termini de pagament de les
obligacions, a partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori per a la seva
entrada en vigor.
També s’estableixen mecanismes de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, a través d’informes periòdics a tots els nivells de les Administracions
Públiques. Pel que fa a les Corporacions Locals, s’estableix el següent:
L’article 4rt :
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de
las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados
informes”.
L’article 5è de la Llei 15/2010, de 5 de juliol:
“4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación
de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno,
en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de
dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que
se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación”.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
A l’article 216 apartat 4 s’estableix que l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu del
contracte dintre dels 30 dies següents a l’aprovació de les certificacions d’obra o de documents
que acreditin la conformitat amb els béns entregats o serveis prestats.
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La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic. Aquesta norma s’estructura en dos articles. El primer modifica la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per ampliar el concepte de
sostenibilitat financera i incloure-hi el control del deute comercial. Concretament, s’entén que
existeix sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjà de pagament als
proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.
Així mateix, es crea l’obligació de les Administracions Públiques de fer públic el seu
període mitjà de pagament als proveïdors. Internament, les Administracions hauran
d’incloure en els seus plans de tresoreria informació relativa al pagament a proveïdors, de
forma que la gestió financera s’alineï amb la protecció dels proveïdors. Això es complementa
amb les mesures que cada administració haurà d’aplicar unilateralment quan detecti períodes
de pagament que superin els límits permesos. En el cas de les Corporacions Locals s’estableix
que l’òrgan interventor serà l’encarregat de controlar el període mitjà de pagament.
B) CONTINGUT INFORME SEGON TRIMESTRE 2015
En aplicació dels articles 4rt i 5è la Llei 15/2010, de 5 de juliol, s’emet informe resum
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015, extret del programa comptable SICALWIN
que, un cop informats al Ple, s’han d’enviar a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Economia i Hisenda.
Informació corresponent al segon trimestre del 2015
1. De l’informe de la Tresoreria Municipal es desprèn que durant el segon trimestre del 2015,
es van realitzar 833 pagaments per un import total de 2.091.446,34 euros, dels quals 28
pagaments per import de 149.084,78 euros van superar la data de venciment de 30 dies.
Les obligacions reconegudes que restaven pendents de pagament a 30 de juny que havien
superat el termini legal a la data de tancament del trimestre natural ascendien a un import de
11.391,71 euros, segons el detall següent:
Núm. Reg

Data Reg.

Núm. Fra

Data fra.

F/2015/208

17/02/2015

2015/005

30/01/2015

Import
205,70

46569400N

Tercer

TORRES ROIG, LLUIS RAIMON

Nom

Venciment
19/03/2015

F/2015/235

19/02/2015

T00111642015A6487600

29/01/2015

131,22

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

20/04/2015

F/2015/586

23/03/2015

T00111642015B6930700

27/02/2015

157,44

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

22/05/2015

F/2015/753

10/04/2015

60-C598-010850

28/03/2015

144,96

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

09/06/2015

F/2015/897

22/04/2015

2015/040

31/03/2015

222,70

46569400N

TORRES ROIG, LLUIS RAIMON

21/06/2015

F/2015/903

22/04/2015

60C5RR009601

14/04/2015

570,72

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

21/06/2015

F/2015/904

22/04/2015

60C5RR009478

30/03/2015

2.403,14

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

21/06/2015

F/2015/995

29/04/2015

49

27/03/2015

495,00

B62135942

TALEIA CULTURA SL

28/06/2015

F/2015/1001

30/04/2015

60-D555-003767

28/04/2015

3.800,07

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

29/06/2015

F/2015/1003

30/04/2015

60-D598-010867

28/04/2015

179,11

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

29/06/2015

F/2015/1008

30/04/2015

201500026

31/03/2015

3.081,65

38049531X

DOCON LAGUNA, VICTOR

29/06/2015

S’adjunta un detall amb els capítols pressupostaris i el període mitjà de pagaments de les
factures.
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2. No s’ha reconegut cap obligació ni realitzat cap pagament en concepte d’interessos de
demora durant aquest segon trimestre.
3. S’ha constatat que, al final del trimestre, hi ha una factura amb un període superior als tres
mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s‘hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació.
Núm. Reg

Data Reg.

Núm. Fra

Data fra.

F/2015/208

17/02/2015

2015/005

30/01/2015

Import
205,70

Tercer
46569400N

Nom
TORRES ROIG, LLUIS RAIMON

Data
pagament
Pendent

4. L’estat actual, 13 de juliol de 2015, de les obligacions pendents de pagament referides en
el punt 1 anterior, de les que s’està incomplint el termini legal a la data de tancament del segon
trimestre natural, és la següent:
Import

Tercer

Nom

Data
pagament

Núm. Reg

Data Reg.

Núm. Fra

Data fra.

F/2015/208

17/02/2015

2015/005

30/01/2015

205,70

46569400N

TORRES ROIG, LLUIS RAIMON

Pendent

F/2015/235

19/02/2015

T00111642015A6487600

29/01/2015

131,22

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/586

23/03/2015

T00111642015B6930700

27/02/2015

157,44

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/753

10/04/2015

60-C598-010850

28/03/2015

144,96

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/897

22/04/2015

2015/040

31/03/2015

222,70

46569400N

TORRES ROIG, LLUIS RAIMON

02/07/2015

F/2015/903

22/04/2015

60C5RR009601

14/04/2015

570,72

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/904

22/04/2015

60C5RR009478

30/03/2015

2.403,14

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/995

29/04/2015

49

27/03/2015

495,00

B62135942

TALEIA CULTURA SL

F/2015/1001

30/04/2015

60-D555-003767

28/04/2015

3.800,07

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/1003

30/04/2015

60-D598-010867

28/04/2015

179,11

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Pendent

F/2015/1008

30/04/2015

201500026

31/03/2015

3.081,65

38049531X

DOCON LAGUNA, VICTOR

02/07/2015

02/07/2015

C) CONCLUSIÓ
En aplicació del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, s’informa que aquesta Corporació
ha realitzat els pagaments a proveïdors dins d’aquest segon trimestre de l’exercici 2015 amb
un PMP (Període mitjà de pagament) en 26,68 dies.
Castellbisbal, 13 de juliol de 2015
La Interventora,
Sandra Cerdà Gómez

18.6.3. Informe de fiscalització dels ingressos i de les despeses de 2014
INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA FISCALITZACIÓ DELS INGRESSOS I DE LES
DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLISBAL DE L’EXERCICI 2014.
1. INTRODUCCIÓ
1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA
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1.1.1. Objecte i abast
La Intervenció de Fons és l’òrgan intern fiscalitzador de la gestió econòmica, financera i
comptable de l’Ajuntament de Castellbisbal, i emet el següent informe d’acord amb el que
estableix els articles 213 al 222 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
i les bases d’execució del pressupost.
Així, els objectius concrets de la fiscalització han estat:
-

Verificar que la informació i documentació comptable ha estat elaborada i es presenta
conforme als principis i normes comptables i pressupostàries que són d’aplicació.

-

A nivell de despeses, verificar el compliment de la legalitat de la contractació
administrativa, les despeses de personal i les subvencions municipals.

-

A nivell d’ingressos verificar el compliment de la normativa vigent, especialment
l’aplicació de la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.

1.1.2. Metodologia i limitacions
Despeses
S’han fiscalitzat els expedients d’acord amb el que estableixen els articles 213 i següents del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i les bases d’execució del pressupost.
En els casos de les despeses menors de 3005,06 euros de material no inventariable i
subministraments menors, s’ha realitzat la fiscalització prèvia limitada durant l’exercici
(existència de crèdit pressupostari adequat i suficient i que les despeses es generin per l’òrgan
competent) i una altra a posteriori de procediment, per tècniques de mostreig, en funció del
volum facturat pels diferents proveïdors a final de l’any.
En els casos de les despeses de caire periòdic i tracte successiu s’ha intervingut la despesa
corresponent a l’acte o contracte inicial.
Ingressos
Pel que fa als ingressos municipals, gestionats directament per part de l’Ajuntament, el control
previ d’ingressos queda substituït per la presa de raó en comptabilitat. S’ha realitzat la
fiscalització dels ingressos, concretament:
-En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, s’han fiscalitzat en el moment de
disposar de l’ingrés i de l’informe del tècnic municipal sobre la gestió realitzada.
- En les liquidacions quan s’ha tramès l’expedient a Intervenció amb els informes tècnics
corresponents.
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- En el cas de subvencions o transferències d’una altra Entitat en el moment en què s’ha
tramitat l’acceptació de la subvenció per part de la Junta de Govern Local i en el moment de
la justificació de les despeses.
Pel que fa als ingressos municipals gestionats per l’Organisme de Gestió Tributària, s’han
fiscalitzat els expedients per tècniques de mostreig al finalitzar l’exercici i han estat informats
els comptes de gestió recaptatòria que posteriorment han estat aprovats per Junta de Govern
Local.
Limitacions a l’abast
Les limitacions afecten al mitjans disposats al departament d’Intervenció per realitzar les
tècniques de control i fiscalització , el que suposa utilitzar tècniques de mostreig, agafant una
mostra bastant representativa dels ingressos i de les despeses.

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1. DESPESES
S’ha comprovat la correcta comptabilització de les despeses, en funció de la seva naturalesa
i de l’estructura pressupostària aprovada.
Contractació
S’ha realitzat la fiscalització prèvia dels expedients de contractació mitjançant procediments
negociats, negociats amb publicitat o procediments oberts. El resultat ha estat en termes
generals favorable.
En relació a les despeses menors, del capítol II del pressupost, s’ha exercit la intervenció
prèvia limitada, d’acord amb l’article 46.2. de les bases d’execució del pressupost,
concretament s’han comprovat l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient i que es
troba aprovada per l’òrgan competent.
De la revisió realitzada a posteriori de l’import total de les obligacions reconegudes per
conceptes i creditors, s’han identificat determinades despeses que s’han adjudicat directament
i que superen el límits de la contractació menor. En aquest sentit, a criteri d’aquesta
Intervenció, s’haurien d’haver tramitat al 2014 els corresponents expedients de contractació
exigits en la normativa de contractes en funció de l’import anual facturat. En relació amb
aquest fet, s’han informat els següents expedients:

Naturalesa de la prestació facturada per una sola
empresa

Obligacions
reconegudes com a
contractació menor
2014 (€)

Lloguers d’equips de so i llum

43.643,49 (*)

Disseny, maquetació de cartells, programes, díptics

73.754,70 (**)

Instal·lacions elèctriques en la via pública

32.650,07 (***)

70
__________________________________________________________________________________________
Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament / 27.07.2015

(*) En relació amb aquesta despesa, contractada pels diferents departaments de l’Ajuntament,
es van emetre els informes d’Intervenció- Secretaria de 10.09.2014 i 5.12.2014, i decrets núm
2538 i 3011 sobre l’import total facturat, que excedia el contracte menor. Com a conseqüència,
es va iniciar per acord de la Junta de Govern local de 28.11.2014 l’expedient de contractació
del servei sonorització i il·luminació de la programació de l'Auditori per l'any 2015, prorrogable
com a màxim un any, mitjançant procediment negociat sense publicitat. Es va adjudicar a
l’empresa SO I LLUM JOAN CARLES, SL amb CIF B64654478, per l'any 2015, des del 20 de
gener de 2015 fins el 19 de gener de 2016, prorrogable un any més, amb un preu de 19.927,50
euros a l’any, IVA exclòs (24.112,28 euros, IVA inclòs), calculat en base a les estimacions dels
serveis a realitzar durant l’execució del contracte.
(**) Aquesta despesa també es va contractar de forma separada per part dels diferents
departaments com a contractes menors, en funció de les necessitats del servei. Es va emetre
l’informe d’Intervenció i Secretaria de 10.09.2014 i el decret núm 3011 d’aprovació de la despesa
i actualment es troba pendent d’iniciar-se la licitació d’aquest servei tenint en compte les
previsions de forma conjunta de tots els departaments.
(***) Son factures que fan referència a despeses d’instal·lacions enllumenat en la via pública
actes organitzats per diferents departaments. Es va informar (Informe d’Intervenció i Secretari de
10.09.2014) que caldria contractar les despeses previsibles per diferents actes de forma conjunta
perquè excedia el límit de la contractació menor. Com a conseqüència, per acord de Junta de
Govern Local de 27.03.2015 es va iniciar la contractació de l’acord marc per a la posterior
adjudicació de contractes derivats de serveis relacionats amb l’electricitat en actes i
esdeveniments festius i culturals, mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
Per altra banda, s’ha constatat que hi ha serveis contractats com a contractes menors, per la
seva quantia, però que es repeteixen anualment. D’acord amb la normativa de contractes, el
contracte menor ha de tenir una durada màxima d’un any. En aquest sentit, s’ha comunicat al
de departament de contractació perquè ho tinguin en compte per tramitar la despesa com a
procediments negociats, augmentant la durada o tenint en compte la possible pròrroga dels
contractes. (per exemple, el cas dels serveis d’atenció psicològica i d’assessorament jurídic per
a dones, servei de podologia, i altres serveis que s’hagin de prestar de forma continuada..).
Subvencions i ajuts
Ajuts socials
Degut a la situació econòmica de crisis, els ajuts socials tenen una importància cada vegada més
significativa en el pressupost municipal, atès que s’ha augmentat considerablement la despesa
per atendre a les persones necessitades.
En relació amb la tramitació de les despeses, s’han emès l’informe d’Intervenció i secretaria de
30.07.2014, l’informe polític de 4.07.2014 i decret de ratificació de la despesa núm 2537, en el
sentit que els ajuts socials concedits mitjançant vals per compra d’aliments en establiments
superen el límit de la contractació menor i caldria afegir més concurrència en la contractació
d’aquest servei.
Per altra banda, es va posar de manifest que els ajuts s’atorgaven mitjançant un protocol
d’intervenció social aprovat per JGL de 19.02.2009 i que calia l’aprovació d’un reglament
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actualitzat que vingués a regular la matèria en qüestió, i que se li donés la publicitat
corresponent. Aquest reglament ha estat aprovat en el Ple del mes de març 2015.
Subvencions
En relació amb els expedients de subvencions, la majoria de les subvencions atorgades son
nominatives. Al 2014 quedaven algunes subvencions pendents de tramitar mitjançant conveni
subvencional, mesura que ha esta resolta al 2015.
En relació a les justificacions econòmiques a entitats locals, s’ha comprovat que s’ha tramitat
la justificació de les subvencions atorgades amb anterioritat al 2014, excepte en dos casos
(subvenció 2013 entitat Castell Club Petanca per import de 3706 euros i subvenció 2011
Associació de veïns de Santa Rita del 2011 per import de 1500 euros, que es troben pendents
de justificació i en què s’han obert al uns expedients de procediment de reintegrament que es
troben en curs).
Personal
En relació amb personal, es fiscalitzen les nòmines en el moment de la seva presentació,
concretament, es comprova que l’informe de variacions mensual presentat estigui justificat
amb els informes tècnics i acords corresponents.
Així mateix, s’han emès informes en matèria de personal, sobre l’aplicació de la disposició
transitòria 10ena de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
i sobre l’abonament d’una bestreta als treballadors que ho van sol·licitar de la part meritada
de la paga extra del mes de desembre del 2012, subjecte a condició de retorn, fins disposar
de la resolució judicial o legal ferma o en un termini de 2 anys.
2.2. INGRESSOS
Ingressos gestionats per l’ORGT
En relació als ingressos municipals, s’han fiscalitzat a posteriori, amb tècniques de mostreig,
i informat favorablement els comptes de gestió recaptatòria presentats per part de la Diputació
de Barcelona (que té delegada la gestió tributària dels següents impostos: IBI, Impost de
vehicles, IIVTNU, IAE, de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de
les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, de les multes i
de les contribucions especials i quotes urbanístiques, així com la recaptació en executiva de
la totalitat de tributs municipals).
Ingressos gestionats directament per l’Ajuntament
Pel que fa a la resta dels ingressos municipals, gestionats directament per part de
l’Ajuntament, s’ha realitzat la fiscalització prèvia dels expedients.
El resultat de la fiscalització dels expedients d’ingressos ha estat en termes generals
favorable.
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Fraccionaments
Els informes d’Intervenció que s’han emès en relació a decrets de reserva de facultats
d’Alcaldia de fraccionaments de deutes tributaris fan referència al següent:
-

diversos expedients (2/2014 IW, 11/2014 IW, 14/2014 IW sobre resolució de
sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments de deutes tributaris gestionats per
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en els que es va concedir un període de
fraccionament superior al previst de forma general en l’ordenança fiscal de l’ORGT,
sense necessitat de presentar garantia, un cop justificats els problemes de tresoreria
per part del subjecte passiu i d’acord amb el que disposa l’Ordenança Fiscal de
l’Ajuntament sobre la possibilitat d’aplicar per part de l’Alcaldia altres criteris en els
terminis o garanties de fraccionaments.

-

Expedients núm. 5/2014-IW i 6/2014IW i 7/2014-IW, 8/2014-IW, 9/2014-IW d’uns
deutes tributaris en el que es va resoldre concedir uns terminis de fraccionament sense
necessitat de presentar garanties superior al previst de forma general en l’Ordenança
fiscal, sense l’aplicació del recàrrec que li correspondria perquè l’escrit de sol·licitud
era posterior a la data de finalització del període de pagament en voluntari (informe
d’objecció d’Intervenció i Secretaria de 5.09.2014 i decret núm. 2277; informe
d’Intervenció i Secretaria de 5.09.2014 i decret núm 2278; Informe d’Intervenció i
Secretaria de 21.07.2014 i decret núm. 1923, informe d’Intervenció i Secretaria de
30.07.2014 i decret núm. 1931, informe de 31.07.2014, informe polític de 31.07.2014 i
decret núm. 3009)

-

Aplicació d’una bonificació del 20% de la quota integra de l’impost sobre béns
immobles per famílies monoparentals, que es troba recollida en l’ordenança fiscal
núm.1 de l’Ajuntament, però no es troba prevista en el TRLRHL, per tant en el proper
exercici caldria adaptar l’ordenança fiscal a la normativa vigent.

Expedients d’obres i activitats.
Expedient 03OV045zc de Serveis Territorials: Informe d’Intervenció de 23.12.2014 sobre la
prescripció per poder practicar la liquidació definitiva de l’ICIO d’un expedient, per import de
6.889,92 euros, com a conseqüència d’un retard en la valoració del cost final i definitiu de
l’obra.
Així mateix, s’ha informat a Serveis Territorials sobre la necessitat de confirmar les
autoliquidacions practicades de les taxes d’activitats, i les liquidacions provisionals de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres, mitjançant informe tècnic i acord corresponent, per
poder donar per finalitzats i tancats els expedients i tenint en compte el període màxim de 4
anys de prescripció.
En relació amb els expedients d’activitats s’ha informat que és preceptiu el cobrament de
l’autoliquidació prèviament a la tramitació de l’expedient (expedient 11/2012-AO), reservant
les liquidacions posteriors per casos en què s’hagin iniciat per part de l’Administració o
resultants de verificacions posteriors.
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Així mateix, s’han informa que hi ha fiances dipositades a l’Ajuntament per expedients d’obres,
activitats i contractes molt antics (període 77-2003), que no han estat reclamades i que caldrà
iniciar la tramitació de l’expedient de declaració de prescripció o caducitat, donant un termini
d’audiència a l’interessat per presentar al·legacions oportunes.
Quotes urbanístiques de Costablanca
A 31.12.2014, queda pendent l’aprovació de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques
de Costablanca i el cobrament d’una part de la liquidació provisional aprovada al 2007.
Dels antecedents que consten a l’expedient, es constata que per acord del Ple de 03.02.2014
es va aprovar, entre d’altres acords, reiniciar el procediment de la liquidació definitiva de la
reparcel·lació del sector Costablanca i acte seguit suspendre el termini de procedir a
l’aprovació inicial i definitiva de la indicada liquidació fins disposar de l’informe favorable de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en relació a la nul·litat de
l’aportació municipal aprovada.
Aquest informe, de caràcter vinculant, va ser notificat a l’Ajuntament amb data 5/11/2014 amb
el resultat de que no és procedent l’exercici de la potestat de revisió d’ofici dels tres acords
relatius a la reparcel·lació del sector de Costablanca, donat que malgrat son admesos els
fonaments jurídics esgrimits per la Corporació per defensar la concurrència d’una possible
nul·litat de Ple dret que fonamentaria la revisió dels acords, la Comissió Jurídica valora la
concurrència dels límits a l’esmentada potestat revisora previstos a l’art. 106 de la LRJPAC, en
concret el transcurs del temps, la equitat, la bona fe, la seguretat jurídica i confiança mútua
generada entre els propietaris i l’Ajuntament, les quals havien de ser apreciades en el cas concret
i a la vista dels elements materials que s’hi contenen a l’expedient.
Tenint en compte que el procediment es pot considerar caducat donat que ha transcorregut els
tres mesos previstos a l’art.102.5 de la LRJ-PAC, però que d’acord amb la doctrina de la Comissió
Jurídica Assessora, atesa la imprescriptibilitat de l’exercici de la potestat de revisió, es possible
tornar a iniciar el procediment i en virtut del principi de conservació dels actes administratius i
d’economia processal mantenir la eficàcia de tots aquells actes administratius que ja s’hagin
realitzat, inclòs el propi Dictamen de la Comissió jurídica Assessora,
Vist que la liquidació definitiva de la reparcel·lació iniciada per acord de la Junta de Govern Local
de 3.07.2008 va ser declarada caducada per acord de la pròpia Junta de govern, alhora que es
posposava la incoació d’un nou procediment amb la resolució de les deficiències observades en
l’obra urbanitzadora, queda pendent iniciar la tramitació de la liquidació definitiva en la qual la
indicada aportació municipal hauria de ser novament considerada en les mateixos termes
previstos als acords de la Comissió Municipal de Govern i de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Castellbisbal de dates 12.03.2003, 06.10.2004 i 2.05.2007.
De la comptabilitat municipal es desprèn que a data d’avui els drets reconeguts de les
liquidacions provisionals aprovades i posades al cobrament, a compte de la liquidació definitiva
de Costablanca, ascendeixen a 5.563.021,75 euros. El cost total sense IVA de les esmentades
obres segons informe de l’arquitecta municipal de 20.01.2015, és de 9.152.328,76 euros, dels
quals la part assumida pels propietaris, ascendiria a 7.402.887,16 euros, considerant els acords
adoptats fins al 2007.
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En relació amb el termini que hi hauria per aprovar la liquidació definitiva d’aquestes quotes
urbanístiques, cal tenir en compte que les obres d’urbanització varen finalitzar el 5.03.2007 amb
la signatura de l’acta de recepció de les obres, que va ser complementada el 10.10.2007 amb
la signatura de l’acta de recepció de les obres complementàries i que el termini màxim per
evitar la prescripció que ha estat informat pels serveis jurídics és de 10 anys des de aquestes
dates.
3. INFORMES SOBRE LA GESTIÓ ECONÒMICA I ELS COMPTES PRESENTATS
S’ha verificat que la informació i documentació comptable ha estat elaborada i es presenta
conforme als principis i normes comptables i pressupostàries que són d’aplicació. En aquest
sentit, mostren la imatge fidel de la situació econòmica, financera i pressupostària de
l’Ajuntament, amb una capacitat de finançament de 5.314.932,69 euros i un rati
d’endeutament d’un 21,54% inferior a límit legal.
Així mateix, durant l’exercici 2014 s’ha informat trimestralment sobre el compliment del termini
de pagament de les factures a 30 dies (informes de morositat trimestrals als que es va donar
compte al Ple i al Ministeri d’Hisenda) i sobre l’estat d’execució del pressupost (informes
emesos a la Junta de Govern Local donant compte al Ple i al Ministeri d’Hisenda). Els resultats
econòmics i pressupostaris que es deriven dels comptes generals son positius.
Castellbisbal, 6 de maig de 2015
Sandra Cerdà
Interventora

18.6.4. Informe sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les
inversions financerament sostenibles
INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS
PREVISTOS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL.
1. INTRODUCCIÓ
El present informe té com a objectiu posar en coneixement del Ple el grau de compliment dels
criteris previstos per a les inversions financerament sostenibles en aplicació de la Disposició
Addicional Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
2. NORMATIVA APLICABLE I CONCEPTE D’INVERSIÓ SOSTENIBLE
-

Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i Disposició Addicional Sisena (LOEPSF)
Disposició addicional Novena del Reial Decret Llei 17/2014
Disposició addicional setzena del TRLRHL
Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del Sector
Públic
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-

Reial Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de
vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica

La disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril (LOEPSF), va establir
les normes especials per a la destinació del superàvit pressupostari. Per a l’any 2014 permetia,
si s’acomplien els requisits de la llei, finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de
la inversió aquesta fos considerada financerament sostenible. A aquests efectes la llei va
determinar els requisits formals com els paràmetres que permetien qualificar una inversió com
a financerament sostenible, valorant-se especialment la seva contribució al creixement
econòmic.
El Reial Decret llei 2/2014 de 21.02 va determinar concretament què es considerava inversió
sostenible. Concretament:
«Disposición adicional decimosexta. Inversión financieramente sostenible.
A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión
financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:
1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además,
deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo
I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de la Entidades Locales:
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas
siguientes:
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e
inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.
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Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea
superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos
vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como
las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la
prestación del servicio público de transporte.
3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del
presupuesto general de la Corporación Local.
De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por
rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la
Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven
directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión
acometida.
En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir
gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a
municipios que:
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril,
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado
en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.
4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la
Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la
reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.
5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad
de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte
de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en
el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará
afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final
del ejercicio 2015.
6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica,
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien
delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que
podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la
Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios
establecidos en los apartados anteriores.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público en su portal web.
7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la
Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo
remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera
de la Corporación Local.
8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta
disposición.»
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3. INVERSIÓ SOSTENIBLE APROVADA AL 2014. ESTAT D’EXECUCIÓ.
L’Ajuntament de Castellbisbal ha destinat part del superàvit pressupostari al finançament de
les inversions sostenibles d’acord amb el que estableix la LOEPSF. Concretament el superàvit
s’ha imputat als següents programes:
-

491. Societat de la informació
492. Gestió del coneixement
155. Vies públiques

L’Ajuntament ha complert amb els requisits formals, els paràmetres exigits en al DA 16ena del
TRLRHL següents :
-

-

S’han imputat les despeses d’inversió al capítol 6 de l’estat de despeses
La vida útil de les inversions realitzades és superior a 5 anys
S’han exclòs les adquisicions de mobiliari, estris i vehicles, tret que es destinin a la
prestació del servei públic de transport i les despeses corresponen als programes
pressupostaris previstos en la norma.
S’ha comprovat que les inversions no posen en risc l’estabilitat financera de la
Corporació, d’acord amb els informes que consten a l’expedient.
L’Ajuntament compleix amb els requisits de la DA sisena de la LOEPSF en relació amb
el deute viu, el superàvit de l’exercici anterior i romanent de tresoreria positiu i el
compliment del termini legal de pagament a proveïdors.

Pel que fa al grau d’execució de les inversions sostenibles, s’adjunta a aquest informe el detall
de l’import pressupostat d’inversions sostenible que ha esta compromès al 2014 i els imports
s’han incorporat al pressupost 2015, d’acord amb els informes tècnics municipals.
Castellbisbal, 6 de maig de 2015
La interventora
Sandra Cerdà Gómez
Annex
Departament d'Intervenció
Estat execució inversions financerament sostenibles aprovades al 2014

Aplic pressup.
12 4910 641001
12 4910 641001
12 4910 641001
12 4910 641001
12 4910 641001
12 4910 641001

Denominació
Eina gestió de
documents
Facturació electrònica
Portal de transparència
Adquisició fibra optica
Adm electronica
Aplicació incidències via
pública
Llicències Oracle

pressupostat
compromès
RT incorporat
2014
2014
OR 2014

incorporat 2015

180.000,00

27.000,00

30.000,00
5.500,00

30.000,00
5.500,00

138.151,75
21.573,39
8.470,00

0,00
0,00
0,00

138.151,75
21.573,39
8.470,00

8.680,19

8.680,19

8.680,19

8.680,19

0,00

6.500,00

6.500,00

41.150,00

41.150,00

3.605,80
47.426,99

0,00
47.426,99

3.605,80
0,00
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12 4910 641001
12 4920 626001
12 1550 609208
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609206
12 1550 609207
12 1550 609206
12 1550 609206

12 1550 609206
12 1550 609206

12 1550 609209

Llicència Bluecoat
Adquisició 2 firewalls
Renov.paviment
C.Campanya i Acústica
Obres Av. Palmera i
plaça Albareda
Soterrament bateria de
contenidors
Enllumenat colònia del
Carme
Instal.lació elèctica
plaça Esglèsia
Cales obres Pi i Margall
- Endesa
Obres Parc Lluís Millet
Obres mur cont.Masia 5
Costablanca
Enllumenat Parc Santa
Teresita
Quadre elèctric parades
mercat
Obres passeig del
Torrent
Arranjament paviment
c/electricitat
Marquesines
Millora enllumenat
Comte de Sert i Can
Costa
Millora paviment carrers
municipi
Projecte millora
clavegueram Can Costa
(2ªfase)

3.000,00
50.000,00

3.000,00
50.000,00

5.898,75
42.917,49

5.898,75
0,00

0,00
42.917,49

200.250,20

200.250,20 200.250,20 200.250,20

0,00

115.429,94

115.429,94 115.429,94 115.429,94

0,00

26.145,22

26.145,22

24.669,55

0,00

24.669,55

14.098,32

14.098,32

14.098,32

0,00

14.098,32

5.987,87

5.987,87

5.987,87

5.987,87

0,00

3.000,00
118.362,53

3.000,00
118.362,53

2.000,00
95.845,31

0,00
0,00

2.000,00
95.845,31

40.000,00

40.000,00

34.896,08

2.259,07

32.637,01

12.202,62

12.202,62

12.202,62

4.378,76

7.823,86

6.244,08

6.244,08

6.244,08

6.244,08

0,00

66.550,00

66.550,00

52.482,71

0,00

52.482,71

71.694,07
20.400,00

41.694,07
20.400,00

71.694,07
20.400,00

0,00
0,00

71.694,07
20.400,00

58.000,00

58.000,00

57.101,46

0,00

57.101,46

14.557,61

14.557,61

0,00

0,00

0,00

304.122,00 213.608,37

5.445,00

208.163,37

304.122,00

18.7. Donar compte d’altres assumptes
Els assistents s’assabenten dels escrits tramesos a l’Ajuntament, següents:
18.7.1. De l’escrit de l’Ajuntament de Rubí pel qual es comunica la separació d’aquest
Ajuntament del Consorci per al Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació
del Vallès Sud.
18.7.2. De l’escrit de la Secretaria de Govern de Presidència de la Generalitat de Catalunya
pel qual es comunica la rebuda de l’acord de Ple de 27.04.15 en relació a la moció de suport
a l’esport català
18.7.3. De l’escrit del Grup Català al Senat pel qual es comunica la rebuda de l’acord de Ple
de 27.04.15 en relació a la moció de suport a l’esport català
18.7.4. De la Interlocutòria dictada el 23 d’abril de 2015 per la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara
caducat el recurs contenciós administratiu núm. 428/09.
18.7.5. De la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima un
recurs interposat contra l’aprovació del POUM
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19. PRECS I PREGUNTES
En aquest punt, la Sra. Boya, de Convergència i Unió, demana que la seva intervenció
sigui recollida literalment, d’acord amb el text següent:
“Per primera vegada l’Ajuntament de Castellbisbal, a proposta de CiU Castellbisbal,
en el Pressupost del 2014 va incorporar un ajut en el pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica, per fer front als
impediments de la llei de l’Estat Espanyol que no permet abaixar l’IBI. Aquest ajut és
equivalent a una part de la quota de l’Impost IBI, figura a la partida 052310489052 del
pla d’Ajuda Familiar i està dotat amb 130.000€.
D’aquest 130.000 €, i si les dades que tenim no són errònies, es va concedir només
un total de 16.976,12€ en ajudes.
L’actual Pressupost 2015 també incorpora aquesta partida dotada amb el mateix
import de 130.000€ i amb la mateixa finalitat.
Des de CiU Castellbisbal demanem es modifiquin les bases de la convocatòria per
l’atorgament íntegre de la partida, i fer aquests ajuts més accessibles en els requisits
que se’ls demana als col·lectius que es poden beneficiar de les mateixes (persones
jubilades, persones aturades, persones amb un grau de minusvàlida i persones amb
baixa capacitat econòmica). D’aquesta manera demanem que l’ajuda social prevista
en el pressupost 2015 esdevingui real i adaptada a les necessitats del nostre poble i
de les persones que més pateixen la crisi econòmica.
Per això ho demanem a l’Equip de Govern.”
El Sr. David Vidal, del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, diu que, relacionat
amb la Moció del CAP, vol manifestar que no demana tampoc plegar veles en aquest
assumpte i que s’ha de continuar reclamant el servei, i que és cert que la llei preveu
la possibilitat de la delegació de la Generalitat, però aquesta també ha de transferir
els diners a l’Ajuntament i si les retallades van ser per motius econòmics dubta molt
que ara transfereixi els diners.
D’altra banda, diu que ha vist que s’ha retirat de l’Orde del dia el punt de Costablanca.
Creu que és el correcte perquè l’acord tancaria la porta a les peticions dels veïns.
Demana que s’estudiïn els costos i especialment el de la rotonda, perquè no volen
tractes especials però sí el que sigui just, i que s’analitzi i si hi ha diferents opinions
tècniques que es reflecteixin en els informes que s’emetin.
Demana, també, que es determini la periodicitat de la Comissió informativa de
Projectes i Serveis perquè els tècnics expliquin directament les obres i els serveis i
que es posi en marxa la Junta de Portaveus.
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L’alcalde respon que es recull i s’analitzarà la petició de CiU i, també, les peticions del
PSC.
Sense cap més altre tema per tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les
21.30 h de la qual estenc la present acta que, com a secretària general, CERTIFICO.
Vist i plau
L’alcalde president
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Annex a l’informe d’Intervenció del punt núm. 18.6.2.
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